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PROGRAM DNŮ ZDRAVÍ 2O12
23. ŘÍJNA − VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ  
ZMĚN V MHD 
NOVÝ VÝBOR KLUBU SENIOR
KDY A KDE VOLIT
ŽIVOT S HOUBAMI
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1 Ke změnám v MHD se vyjádřete pomocí ankety v tomto čísle U nás.
2 Na Pražském cyklozvonění byli nejpočetnější jezdci z Libuše a Písnice.

3 Děti z MŠ Mezi Domy byly na kolech.
4 V ZŠ Meteorologická se vydali na „Pohyb správným směrem“.

5 Víme, jak je to s bahnem usazeným v Obecňáku.
6 Libuší vede cyklotrasa do Modřan, Kunratic a Hájů.

Foto: Kryštof Štafl, Josef Koudelka, Irena Procházková, Jana Martínková,  
Hana Kolářová a Zuzana Kuryviálová
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Z  velkého počtu akcí nabízíme 
následující ochutnávku.

V  sobotu 6. října se koná Dra-
kiáda – Den pro zdraví a  udr-
žitelnou energetiku. Akce bude 
probíhat na fotbalovém hřišti ve 
Švihovské ulici v Písnici od 15 do 18 
hodin a zveme na ni všechny obyva-
tele Libuše a Písnice. Spolu s měst-
skou částí ji pořádá SDH Písnice a TJ 
Sokol Písnice. 

V  programu na celé odpoledne 
naleznete: 
→ měření základních tělesných 

hodnot 
→ kontrolu pigmentových projevů
→ ukázky první pomoci
→ fair trade
→ nabídku produktů farmářského 

hospodářství
→ ukázku činnosti psovodů Měst-

ské policie hl. m. Prahy
→ představení činnosti chráněné 

dílny

DNY ZDRAVÍ 2O12
V městské části Praha-Libuš se již stalo tradicí, že se 
vždy na podzim zaměřujeme na oblast zdraví. Téma 

se týká každého z nás a stále se objevují nové informace o život-
ním stylu a prevenci nemocí. Dny zdraví, které v Libuši a Písnici 
probíhají v měsíci říjnu, spojují právě aktivity na toto téma. Růz-
norodé akce se konají ve školkách, školách a neziskových orga-
nizacích. některé z nich jsou určeny pro širokou veřejnost, jiné 
pro dětské kolektivy. 

→ ukázku cvičení pro děti s fitness 
Bodypoint

→ program o  zdravém stravování 
a  životním stylu rodin s  malými 
dětmi

→ malování na obličej
→ výrobu draků
→ informace o udržitelné energetice
→ možnosti ve využívání obnovi-

telných zdrojů energie
Vítání jsou všichni − děti i dospělí. 

Každý si tu najde zábavu i poučení.

Pro seniory připravila městská 
část další lekci nordic walking, 
výletu s  chodeckými hůlkami do 
blízkého okolí a  ve spolupráci se 
sdružením Senior Help přednášku 
s  odborníkem o  zdravém životním 
stylu v seniorském věku. 

A z dalších akcí se bude konat na-
příklad akce nazvaná V  zdravém 
těle zdravý duch, která se zamě-
řuje na zvýšenou pohybovou aktivi-

Kalendárium Dnů zdraví 2012
→	 6. října od 9 do 12 hodin Duatlon pro děti od 2 do 15 let – 

pořádá Ing. Zdeněk Horčík, start před Klubem Junior

→	 6. října od 15 do 18 hodin Drakiáda − Den pro zdraví a udr-
žitelnou energetiku – pořádá městská část na fotbalovém 
hřišti Švihovská, Písnice

→	 20. října od 13 do 20 hodin Libušsko-písnická nota, po-
řádá paní Eva Máchová s ženským pěveckým sborem Nashira, 
v libušské sokolovně

→	 3. a 17. října lekce nordic walking

→	 20. listopadu ve spolupráci se Senior Help akce buďte 
v kondici v každém věku

DUATLON
Libušsko-písnický

dětí a mládeže 2012

MČ Praha-Libuš Vás zve na

6. října 
2012

Pořadatel: 
MČ Praha-Libuš 

(hlavní organizátor Ing. Zdeněk Horčík)
Místo startu: 

Smyčka před Klubem Junior,  
sídliště Písnice, Na Okruhu 395

Časový program:
830 začátek prezentace 
930 hod. start kategorie do 7 let
1000 start kategorií 8–9 a 10–11 let
1030 start kategorií 12–13 a 14–15 let

Prezentace: 
V místě startu, končí vždy 15 minut před startem 
kategorie. Předběžné přihlášky lze pro urychlení 

prezentace zaslat předem písemně nebo e-mailem na 
adresy pořadatelů (MČ Praha-Libuš, Libušská 35,  

142 00 Praha-Libuš, e-mail horcik@quick.cz)

Disciplíny: 
Běh—kolo—běh, příp. běh—kolo.  

Povrch asfalt, šotolina, zámková dlažba.  
Doporučujeme horské nebo trekingové kolo

Podmínky účasti: 
Respektování pravidel a pokynů pořadatelů,  

cyklistická přilba pro cyklistickou část.

Závodí se podle pravidel duatlonu v disciplínách dle 
kategorie bez přestávek, seznámení s tratí a poučení 

bude provedeno před startem příslušné kategorie. 
S výjimkou kategorie do 7 let (ročník 2005 a mladší) 

není dovolena jakákoliv pomoc nebo doprovod na trati. 
Všichni účastníci startují na vlastní nebezpečí. Za děti 

zodpovídají jejich rodiče, pořadatel nezodpovídá za škody 
způsobené závodníky nebo vzniklé závodníkům.

Kategorie: 
Zařazení do kategorie je určeno  
podle roku narození závodníka.
→	Děti	do	7	let: 

běh 300 m, kolo 1,2 km
→	Děti	8–9	let:	

běh 600 m, kolo 3,2 km
→	Děti	10–11	let: 

běh 600 m, kolo 3,2 km
→	Mladší	žáci	12–13	let: 

běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m
→	Starší	žáci	14–15	let: 

běh 1200 m, kolo 6,4 km, běh 600 m

Při malém počtu závodníků v kategorii bude 
její start spojen se sousední kategorií  
a příp. budou upraveny délky tratí

1.–3. místo v každé kategorii  
bude oceněno

Vyhlášení výsledků: 
Do 1/2 hodiny po dojezdu poslední kategorie.

tu dětí. Dále proběhne preven-
tivní vyšetření zraku před-
školních dětí, program nazvaný 
Mísa plná ovoce, založení by-
linkového záhonu a  povídání 
o  významu bylinek v  našem 
jídelníčku.

Ke Dnům zdraví se také při-
pojují: Mateřské centrum Kuřát-
ko, Klub Junior, fitness centrum 
Bodypoint, Klub Senior, T. J. So-
kol Libuš, SK Velo Praha.

Jana Martínková, koordinátorka pro-
jektu Zdravá Libuš a Písnice a MA21



KroniKa

U nás | 1O/2O12 | 3

SLOVO  
STAROSTY

Vážení občané, zářijové 
změny v  MHD se dotkly 
každého, kdo služeb Do-
pravního podniku využívá. 

Již v  červencovém čísle jsem psal 
o  tom, že změny byly připraveny 
bez předchozích konzultací s  jed-
notlivými městskými částmi a  sta-
rostům představeny prakticky ve 
stejný den jako ostatním občanům 
v  médiích, bez ochoty k  diskusi ze 
strany náměstka primátora Noska. 
Na setkání starostů městských částí 
v červnu řekl, že k názoru městských 
částí přihlížet nebude, neboť by se 
změny pro odpor starostů nikdy ne-
uskutečnily. Po ostré reakci ze strany 
Pražanů byl pan náměstek ochoten 
k  diskusi a  pozval znovu představi-

tele městských částí, tentokrát však 
jen starosty Prahy 1 až 15. Dalším 42 
starostům tuto možnost nenabídl, 
jako by snad změny proběhly jen 
v  patnácti městských částech, a  ni-
koliv na území celé Prahy. Po čase 
opět zklamání od jednoho z nejvyš-
ších představitelů města, v  posled-
ních měsících jsem byl spíše překva-
pován vstřícným přístupem radních 
hlavního města k našim potřebám. 

Ještě před spuštěním změn 
v MHD před prvním zářím jsme zača-
li zvažovat, jak na chystané a pro nás 
bohužel negativní změny reagovat. 
Členové našeho Žákovského zastu-
pitelstva, jmenovitě Martin Šrámek 
a  Kryštof Štafl, připravili anketu 
ke zjištění vašich zkušeností se 
změnami v  MHD. Hlavní město sice 
připravuje anketu vlastní, ale s dosa-
vadním přístupem nemáme jistotu, 
zda se dotazování nebude týkat jen 
obyvatel účelově vybraných správ-
ních celků. Anketní otázky nalezne-
te vložené uvnitř tohoto čísla, jsou 
k dispozici i na webu www.praha-li-
bus.cz. Upozorňuji, že na jejich vypl-
nění máte čas jen do 17. října. 

Výsledky totiž chceme představit 
již v  úterý 23. října od 17 ho-
din na veřejném projednání 
k tématu změn v MHD, které se 
uskuteční v tělocvičně Klubu Junior. 
Účast svou či svého zástupce potvr-
dil pan Pavel Procházka, ředitel Ro-
pidu – organizace, která změny pro 
hlavní město připravila a která bude 
mít i v budoucnu rozhodující vliv na 
konečnou podobu jízdních řádů. Vy-
jádřete, prosím, svůj názor v anketě 
a podpořte naše úsilí o zmírnění ne-
gativních dopadů změn na kvalitu 
dopravy formou své účasti na veřej-
ném projednání. 

Spolu s vámi jsem nevěřícně sle-
doval v  médiích zprávy o  rychle se 
šířící metylalkoholové vlně, kte-
rá zasáhla i  Prahu. V  den vyhlášení 
prvního mimořádného opatření 
ze strany ministra zdravotnic-
tví Leoše Hegra jsem okamžitě kon-
taktoval vedoucí živnostenského 
odboru Prahy 12 JUDr. Alenu Schol-
zovou a  ve spolupráci s  městskou 
i kriminální policií jsme dohodli 
okamžitou kontrolu v  areálu Sapy 
i celé městské části. Děkuji panu Ji-
římu Kocourkovi z  Klubu Hanoi za 
bleskové a  bezplatné zajištění pře-
kladu mimořádného opatření mi-
nistra zdravotnictví do vietnamšti-
ny, který umožnil úředníkům rych-

lejší komunikaci s  vietnamskými 
obchodníky. Kontroly pokračovaly 
i v dalších dnech po vyhlášení pro-
hibice a s jejich výsledky se můžete 
seznámit na našem webu v  sekci 
aktuality. Mé upřímné poděkování 
všem, kteří se na kontrolách podíleli.

Záplava billboardů nás vtíravě 
upozorňuje na to, že i  v  naší měst-
ské části se letos konají volby do 
senátu. Jakkoliv slyším kolem sebe 
znechucení z politiky, cítím jako po-
vinnost vás k těmto volbám pozvat. 
Ačkoliv je Senát pro většinu obyva-
tel příliš vzdálenou institucí, svý-
mi rozhodováními ovlivňuje život 
každého z nás prakticky každý den. 
Před šesti lety byla volební účast 
voličů v celém našem volebním 
obvodě nejvyšší ze všech vo-
lebních obvodů v Praze a v prv-
ním kole činila více než 43 procent. 
Volba byla spojena s  komunálními 
volbami, kam tradičně chodí nejví-
ce voličů. Volební místnosti jsou pro 
vás připravené na stejných místech 
jako v minulých volbách. Přeji šťast-
nou ruku při výběru vašeho favorita.

Jiří Koubek, starosta Libuše a Písnice 

Pořádá radnice MČ Praha-Libuš.
Zúčastní se: starosta MČ Praha-Libuš Jiří Koubek, radní městské části, zástupci Úřadu MČ Praha-Libuš. Účast svou 
či svého zástupce potvrdil Pavel Procházka, ředitel ROPID − Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy.

Foto: Kryštof Štafl

Zveme obyvatele  
Libuše a Písnice na

VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
 

ZMĚNY V MĚSTSKÉ 
HROMADNÉ 
DOPRAVĚ

 úterý 
23. ŘÍJNA 2012 

od 17 hodin
v tělocvičně Klubu Junior,  

Na Okruhu 395/1,  
Praha 4 - Písnice
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Byli jsme rádi, že jsme se opět 
v  hojném počtu sešli, že jsme uži-
li krásných prázdnin, poradovali se 
s  vnoučaty a  že nám opět začíná 
klub, kde si můžeme popovídat, 
scházet i  oslavovat se svými spolu-
občany a  dovědět se o  dalším pro-
gramu, výletech, které na nás čekají.

Začali jsme 18. září jednodenním 
výletem do jižních Čech, s  příspěv-
kem Úřadu městské části Praha – Li-
buš, Písnice. Moc za finanční podpo-
ru děkujeme.  

KLUB SENIOR PO PRÁZDNINÁCH
Program Klubu senior zahájil opět po prázdninách dne 4. září. 

Na 20. září pak byla naplánována 
Kutná Hora s  výstavou Jagellonců 
a samozřejmě i s prohlídkou chrámu 
sv. Barbory. Paní Randová se opět 
přichystala, aby nám před odjez-
dem mohla povědět, co nás v Kutné 
Hoře čeká.

A  24. září pak odjíždí senioři do 
Hévízu v  Maďarsku, opakovaně po 
loňské návštěvě, protože se nám to 
moc líbilo.

Zdena Prchlíková

Na základě výzvy zveřejněné v ča-
sopise U nás č. 7-8/2012 se přihlásilo 
10 kandidátek, které projevily zájem 
aktivně se podílet na práci výboru 
Klubu Senior. Voleb se zúčastnilo 
přibližně 70 seniorů (členů Klubu 
Senior). Tajným hlasováním bylo 
zvoleno 5 členů výboru Klubu Se- 

NOVÝ VÝBOR KLUBU SENIOR
Dne 11. 9. 2012 proběhla v zasedací místnosti Úřadu městské 
části Praha-Libuš volba nových členů výboru Klubu senior. 

nior, jmenovitě paní Alena Brabco-
vá, paní Anna Mohylová, paní Zdena 
Prchlíková, paní Marta Holá a paní 
Jana Vladyková.

Ing. Ivana Petříková, vedoucí odboru 
správního a školství, Úřad městské části 

Praha-Libuš

Ti, kteří si tuto výjimečnou příle-
žitost nenechali ujít, nelitovali. Nao-
pak žádají příštím rokem další opa-
kování. Zájezdu se v rámci Klubu Se-
nior velmi ochotně ujal pan Václav 
Melich, který je velkým znalcem vín 
a denně se tímto artiklem zabývá ve 
vinotéce v  Mníšku pod Brdy, tedy 
nakupuje, prodává a radí.

My, větší i  menší konzumenti vy-
nikajících vín ze sklizně pana Hanuše 
z Blučiny, jsme mohli zhlédnout do-
zrávající hrozny na jeho pěkně ob-
dělávané vinici. Slyšeli jsme patřičný 
výklad a  padly i  dotazy. Také jsme 
ochutnávali ve sklípku již zpracované 
vzorky 17 druhů vín vysokých kva-

PUTOVÁNÍ ZA VÍNEM
Zdařilé putování za vínem do Znojma a jeho okolí zažili 1. a 2. 
září 2012 senioři z Libuše a Písnice.

lit. Následovalo příjemné posezení 
s výběrem lahve vína pro každý stůl 
podle chuti a vydatná večeře i s dal-
šími pochutinami, chlebíčky, jedno-
hubkami… U stolu pak pokračovala 
diskuse o  celoroční práci vinařských 
nadšenců a  také o  známých osob-
nostech, které se zde rády zastavují, 
posedí, zazpívají si a  zatancují. Vr-
cholem večera byla cimbálová mu-
zika. Naši společensky zaměřenou 
partu hudba rozparádila – zpěv, víno 
a ženy… Nikomu nevadil pozdní pří-
jezd na hotel do Znojma hodně po 
půlnoci, naopak cesta na ubytování 
probíhala za hlaholu českých i  mo-
ravských písní. 

Po dobrém spánku, dobrá sní-
daně, prohlídka Louckého klášte-
ra − opět o  víně, jeho skladování 
a historie. Po obědě přímo v hotelu 
pak následovala projížďka ve vláč-
ku za historií, s výkladem a pěti za-
stávkami. Nejkrásnější byla zastávka 
u rotundy s pohledem dolů na údolí 
Dyje. Vydařené počasí, milí společní-
ci, prostě spokojenost na všech stra-
nách. Co více si přát!

A  přece nás čekalo ještě jedno 
překvapení se zastávkou u „Klobáso-
vého ráje“ v Pavlicích, kde jsme žasli 
nad množstvím různorodých klobás 
všemožné chuti, také jsme ochutnali 

a nakoupili. Jen jsme litovali ty, kteří 
se rozmýšleli a nevyužili takové příle-
žitosti dopřát si výlet, poradovat se, 
zkrátka vidět život i  jinýma očima. 
Vždyť život je tak krásný, ale pozor 
− i krátký.

Tento článek je zároveň poděko-
vání a pocta panu Melichovi, organi-
zátorovi tohoto pěkného výletu do 
Znojma. Dnes krásné město se nedá 
srovnávat s tím, jaké bylo před dese-
ti lety. To se prostě musí vidět.

Zdena Prchlíková
Foto p. Kušner a Zdena Prchlíková
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V Základní škole Meteorologická se ve středu 19. září 2012 soutěžilo mezi třídami 
o nejzábavnější vozítko na ekologický pohon – akce nazvaná Ekologicky a vese-
le do školy byla součástí kampaně Evropský týden mobility. Makety dopravních 
prostředků, naučně poznávací stezka po škole a beseda se strážníky Městské po-
licie tvořila komplexní program k tématu: „Pohyb správným směrem“.

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY
Fotoreportáž Jany Martínkové

Zúčastnit se mohou všichni, 
komu není lhostejné, že výroba hli-
níkových obalů je nákladná a ener-
geticky náročná. Druhotné využití 
hliníkových fólií přitom je možné. 
Hliník lze poměrně úspěšně recyklo-
vat, tedy z  čistých použitých obalů 
vyrobit nové. 

V Mateřské škole Lojovická je vy-
členěn speciální prostor na použité 
hliníkové fólie a obaly, jejichž odvoz 
pak zajišťuje Ekocentrum Říčany. Za 

vÝzva oBČanŮm LiBUŠe a PÍSniCe

SBÍREJTE HLINÍKOVÉ FÓLIE
Již třetím rokem, vždy od září do května, probíhá v Mateřské 
škole Lojovická sběr hliníkových fólii z domácností.

finanční obnos, který školka v minu-
lých letech za hliník obdržela, jsme 
koupili pro jednotlivé třídy knihy 
a hry s ekologickými tématy.

Děkujeme nejenom rodičům dětí 
a  přátelům školky, zaměstnancům 
Úřadu MČ Praha-Libuš, ale i  vám, 
občanům Libuše a  Písnice, kteří se 
do této akce zapojíte a školce i pří-
rodě pomůžete.  

Ivana Sýkorová, MŠ Lojovická

VýběRoVé říZení
V souvislosti s konkurzem na ředi-

tele školky probíhal závěr minulého 
školního roku v Mateřské škole Mezi 
Domy v ne příliš pohodové atmosfé-
ře − ne v  takové, jakou bychom si 
společně s rodiči i zaměstnanci ma-
teřské školy pro děti představovali. 

Konkurzu jsem se jako dosa-
vadní ředitelka MŠ Mezi Domy 
zúčastnila, ale neúspěšně. Vzhle-
dem k tomu, že členové konkurz-
ní komise jsou vázáni mlčenli-
vostí, důvody mého neúspěchu 
při výběrovém řízení mně nebyly 
sděleny. Protože se ale nepoda-
řilo najít vhodnějšího kandidáta 
a  mateřská škola by zůstala od 
1. 8. 2012 bez ředitelky, byla jsem 
pověřena vedením mateřské ško-
ly na další rok. Ano, emoce se 
zklidnily, ale dohady a spekulace 
zůstávají…

Velmi mne potěšily dopisy, slova 
uznání, podpora a ocenění mé prá-
ce při vedení mateřské školy, které 
jsem obdržela i  od rodičů dětí, jež 
naši mateřskou školu opustily i v le-
tech minulých. Není nic lepšího 
než mít zpětnou odezvu od lidí, 
kteří jsou s námi v každodenním 
kontaktu a  jsou opravdu těmi, 
kdo mohou skutečnou kvalitu 
naší náročné práce posoudit.

PříJeMné Září
Díky krásnému počasí mohly již 

v prvních zářijových dnech vyjít paní 
učitelky s dětmi na výlety do přírody 
a  ještě si užívat příjemného sluníč-
ka. S  předškoláky jsme se připojili 
i k zářijové kampani Evropský týden 
mobility. Nejprve jsme si procviči-

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK  
V MŠ MEZI DOMY
Závěr minulého školního roku byl vzhledem k vyhlášeným kon-
kurzům na ředitele mateřských škol velmi hektický. Čas ale běží 
dál, o prázdninách se nám podařilo načerpat nové síly a s čerst-
vým elánem jsme se vrhli do práce.

li pravidla bezpečné jízdy, prověřili 
jsme fyzickou zdatnost a předepsa-
né vybavení a  potom společně vy-
jeli na kolech do krásného okolí naší 
mateřské školy.

Vám, kteří jste se jakýmkoliv způ-
sobem podíleli v minulých letech na 
dobré spolupráci, moc děkuji. Dou-
fám, že i  nadále bude pokračovat 
a připojí se i rodiče nově nastupují-
cích dětí. Pevně věřím, že si děti bu-
dou u nás opět v tomto školním roce 
prožívat plnohodnotně a  radostně 
svůj dětský věk.

Irena Procházková, MŠ Mezi Domy

nabiTý PRogRaM  
PRo DěTi

A co se tedy všechno bude v ná-
sledujících měsících v naší školce dít? 
Spousta zábavy a veselého učení. 

Kromě barevně vyzdobených tříd 
čeká na naše děti kroužek angličti-
ny, keramiky, tanečků a  zábavného 
cvičení. Od druhého pololetí se při-
pravují i lekce jógy. Do pravidelných 
aktivit se nám letos podařilo opět 
zařadit plavání v  Jesenici. A  také 
proběhne spousta dalších jednorá-
zových aktivit – opékání dobrot na 
ohni, mnoho divadelních předsta-
vení, naučné ekologické programy, 
výlety po okolí, zahradničení a  va-
ření. Jak sami vidíte, máme opravdu 
nabitý program a  nový školní rok 
se může směle rozjet. Ať je stejně 
úspěšný jako ten předešlý!

Mgr. Markéta Kecová,  
učitelka, MŠ Mezi Domy
Foto: Irena Procházková
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nabíDKa KRouŽKŮ 
V LibušsKé šKoLe

Jako každým rokem se i letos v říj-
nu rozbíhají kroužky, které se kona-
jí v  Základní škole Meteorologická. 
Kroužky jsou pořádané školou (sa-
mozřejmě i  družinou) nebo orga-
nizacemi, které si prostory ve škole 
pronajímají. Nabídka kroužků je roz-
manitá, rozběhnout se však mohou 
pouze ty, které se naplní. Všechny 
jsou určeny jak pro žáky školy, tak 
i pro ty, kdo přímo do školy nedochá-
zejí. Podrobné informace o  nabídce 
kroužků najdete na stránkách školy 
www.zsmeteo.cz. Těšíme se na vás.

Monika Exnerová,  
ZŠ Meteorologická, organizace kroužků

sběR PouŽiTýcH 
eLeKTRosPoTřebiČŮ

Začíná další školní rok, kdy naše 
škola sbírá použité či nefunkční 
elektrospotřebiče. Lze odevzdat 
i  baterie. S  novým školním rokem 
však přicházejí nová pravidla. Místo 
peněz škola bude dostávat body, za 
které potom dostaneme odměny. 
Budeme rádi, když nám přispějete 
starými spotřebiči. Shromažďujeme 
je v prostorách šaten.

Monika Exnerová

ZáJeZD Do šPaněLsKa 
a Do FRancie

Děti z  druhého stupně Základní 
školy Meteorologická se předpo-
slední týden v červnu měly opravdu 
báječně. Navštívily totiž Španělsko 
a kousek Francie. Na cestě, která za-

ZŠ METEOROLOGICKÁ
čala 15. června, je provázela cestov-
ní kancelář Mamut Tour. 

Naše první zastávka byla ve fran-
couzském Avignonu, starověkém 
městě, kde jsme navštívili Papežský 
palác a Avignonský most, podle kte-
rého se jmenuje i  známá píseň. Po 
odjezdu z Avignonu jsme se podívali 
na zachovalý římský akvadukt Pont 
Du Gard. Všichni obdivovali jeho 
majestátnost a  velikost, a  dokonce 
zapomněli, že se musíme jet ubyto-
vat. Po dlouhém rozmlouvání jsme 
nakonec dorazili do Lemon Hotelu. 
Třetího dne po snídani jsme se vyda-
li se do středověkého města Carcas-
sonne. Zde, když jsme měli rozchod, 
každý si  koupil alespoň malé lízátko 
nebo náušnice na památku. 

Pak už jsme vyrazili do Španělska, 
do letoviska Lloret De Mar. Ubyto-
vali jsme se v  hotelu Ancla, došli si 
na večeři a  většina šla v  klidu spát. 
Ráno jsme zamířili na zdejší pláž, 
která byla písečná, a  tak se leželo 
velmi příjemně, někteří se dokonce 
už spálili. Toho dne jsme měli dříve 
večerku, protože následující ráno 
jsme se měli vydat na Montserrat, 
do světoznámého kláštera. Po ná-
vratu jsme opět stihli jít na pláž 
a zase jsme měli dříve večerku, pro-
tože jsme byli na výletě a další den 
jsme se chystali do Barcelony

V hlavním městě Katalánska jsme 
navštívili chrám Sagrada Familia − 
nádhernou stavbu, kterou začal sta-
vět Antonio Gaudí, ale je tak obrov-
ská, že se pořád ještě staví. V Barce-
loně jsme také navštívili olympijskou 

DoPRaVa Do TěLocViČnY

Vážení rodiče a přátelé školy, Zá-
kladní škola s  rozšířenou výukou 
jazyků Ladislava Coňka v  Písnici 
dosud nemá k  dispozici vlastní tě-
locvičnu. Doprava MHD do místa 
výuky TV v  Základní škole Meteo-
rologická vzhledem k nutnosti pře-
stupovat zabírá mnoho času a  na 
samotnou výuku zbývá z  dvou vy-
učovacích hodin v  průměru pouze 
cca 25 minut.

S cílem zlepšit kvalitu hodin TV se 
usilovně snažíme tuto situaci ade-
kvátně řešit. Navrhujeme děti jed-
nou týdně dopravovat v době nepří-
znivého počasí a v zimních měsících 
„školním“ autobusem.

Z  důvodu konstantního omezo-
vání rozpočtových zdrojů ve školství 
škola v současné době bohužel ne-
disponuje prostředky na pokrytí po-
třebných nákladů.

Proto se pravděpodobně jako je-
diné možné a nejrychlejší řešení této 
nepříznivé situace jeví snaha o nale-
zení dárce z řad rodičů a přátel školy.

V  případě možnosti pomoci na-
šim dětem přispěním jakékoliv část-
ky kontaktujte, prosím, vedení ško-
ly. Děkujeme vám. 

Za vedení školy Mgr. Blanka Chýlová
ZŠ s RJV, L. Coňka 40/3, 142 00 Praha 

4 –Písnice, tel. 261 911 451, 603 532 049, 
e-mail zs.pisnice@seznam.cz,  

www.zspisnice.info

ZŠ PÍSNICE

horu Montjuic, přístav a  následně 
čtvrť La Rambla, kde jsme po spo-
lečné prohlídce historické části Bar-
celony dostali rozchod, abychom si 
každý svým tempem prošli turisticky 
nejvíce navštěvovanou část města. 
Do hotelu jsme se vrátili v odpoled-
ních hodinách, a tak nám paní učitel-
ky dovolily strávit delší čas u bazénu. 

Další den jsme byli zase u  moře, 
a tak se moc věcí nedělo. Na posled-
ní den byl naplánovaný výlet do Wa-
ter Worldu, kde jsme strávili celý den. 
Všichni si to tam náramně užili. Jako 
zakončení výletu to bylo krásné. Po-
slední den ve Španělsku jsme museli 
do desíti hodin vyklidit pokoj a hned 
jsme vyrazili na přejezd přes Francii 
a Německo. V neděli ráno v osm jsme 

dorazili na parkoviště u  naší školy, 
kde si nás vyzvedli rodiče. 

Bylo to úžasné a těším se, až po-
jedeme příště znovu. Naše poděko-
vání patří hlavně paním učitelkám. 
A  doufáme, že i  příští rok pro nás 
vymyslí něco zajímavého.

Rebeka Larvová, 8.A
Foto: archiv ZŠ Meteorologická

VYuŽíVání TěLocViČnY 
V Zš MeTeoRoLogicKá

Při vědomí skutečnosti, že ZŠ La-
dislava Coňka nemá vlastní tělocvič-
nu, a  ve snaze vyhovět potřebám 
dětí z  městské části, ZŠ Meteorolo-
gická nabídla bývalé ředitelce M. 
Pažoutové bezplatné zapůjčení 
tělocvičen. Paní ředitelka tuto na-
bídku využila. Vyhověli jsme jejímu 
požadavku na zapůjčení obou tě-
locvičen vždy ve středu od 8.00 do 
13.30. Tato dohoda byla v  posled-
ním srpnovém týdnu potvrzena no-
vou ředitelkou ZŠ Ladislava Coňka. 

K  našemu překvapení v  těchto 
dnech od učitelů a rodičů ZŠ Ladislava 
Coňka slyšíme, že jim využívání našich 
tělocvičen přikázal starosta, že učite-
lům ani rodičům toto řešení nevyho-
vuje a že jim vadí, že musejí do našich 
tělocvičen docházet. Místo poděková-
ní posloucháme kritiku, nespokojené 
reptání a  někdy i  nadávky. Vzhledem 
k tomu, že tato nespokojenost se ob-
rací proti naší škole, informuji tímto 
rodiče a  učitele ZŠ Ladislava Coňka, 
že organizace výuky tělesné výchovy 
je plně v  kompetenci ředitelky školy, 
která může, ale nemusí využívat naši 
nabídku. ZŠ Meteorologická rozhodně 
nikomu z rodičů ani učitelů partnerské 
školy nic nenařizuje ani nevnucuje. 

Mgr. Zdeněk Bělecký,  
ředitel školy, ZŠ Meteorologická
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Školní zahrada nám nabízí i využi-
tí pro environmentální výchovu. Na-
ším cílem je také, aby zahrada napo-
máhala dětem k získání znalostí na 
základě  vlastní prožité zkušenosti 
a  pozorování.  K  cíli nás vede snaha 
ke  zlepšení kvality  péče o  libušské 
děti.

Na jaře se v rámci Dnů Země spo-
lečně s  veřejnou správou městské 
části Praha-Libuš pravidelně věnuje-

mŠ LoJoviCKÁ: 
JAK VONÍ NEJENOM TYMIÁN
školní zahrada v Mateřské škole Lojovická je místem, kde lze 
získávat zručnost i dovednost, kde lze dovádět, cvičit, relaxovat, 
ale i experimentovat, pozorovat a pochopit přírodní děje.

V  sobotu 15. září dopoledne od-
startovaly skupiny cyklistů, tento-
krát již z deseti pražských městských 
částí. Jejich cílem byla oddechová 
louka v  ulici U  Soutoku na břehu 
Vltavy v Komořanech. Organizaci le-
tošního ročníku koordinovala měst-
ská část Praha 12.

Cyklisté z Libuše a Písnice se této 
akce pravidelně zúčastňují a  jejich 
zájem je rok od roku větší. Sraz byl 
v  10 hodin před Klubem Junior. Již 
po půl desáté se začali sjíždět účast-
níci – především rodiče s  dětmi, ale 
i  ostatní, všech věkových kategorií. 
Stále jich přibývalo, a tak Lenka Kou-
delková, spoluorganizátorka akce, 
která zajišťovala vše potřebné na naší 
městské části, měla co dělat, aby stih-
la vydávat žlutá trička s logem a cyk-
listický zvonek těm, kteří jej neměli, 
a pak také nasednout na kolo a odjet 
společně s ostatními. Zvonek je důle-
žitý atribut této akce, jak je nakonec 
patrné z názvu. Letos jeho důležitost 
ještě vzrostla a naše nevelká městská 

PRAŽSKÉ CYKLOZVONĚNÍ  
– 6. ROČNÍK
cyklisté z městské části Praha-Libuš byli nejpočetnější skupinou 
již tradiční cyklojízdy Pražské cyklozvonění.

část zabodovala, jak je patrné z  ofi-
ciální zprávy pořadatelů: „V  poledne 
se rozeznělo údolím Vltavy zvonění 
cyklistických zvonků. Podle hlasitos-
ti zvonění dorazil největší peloton 
z  městské části Praha-Libuš, násle-
dovaný Prahou 4 a Prahou-Slivenec.“ 

Vraťme se ještě k  samotnému 
průběhu sobotního dne. Příjezd na 
oddechovou louku k Vltavě s  mezi-
zastávkou na přehradě, kde se náš 
peloton spojil s cyklisty z Prahy 12, 
byl bez problémů a  takřka bez šla-
pání. Na místě nás přivítal mode-
rátor Martin Zounar (přijel také na 
kole, ale elektro). Ten pak krátce 
pohovořil se zástupci všech zúčast-
něných městských částí. Starostové 
a místostarostky vylíčili, jak se u nich 
jezdí na kole, případně co se v tomto 
směru připravuje.

Potom již následoval připrave-
ný program. Ti nejmenší měli šanci 
získat svůj první řidičský průkaz na 
připraveném dopravním hřišti a  po 
zodpovězení záludných otázek. Vět-
ší si mohli vyzkoušet, zda jsou nato-
lik zdatní, že dokáží vlastní energií 
(šlapáním na trenažéru) uvařit čaj 
nebo vyrobit džus. Dříve narození, 
ale nejen oni, zase využili možnost 
vyzkoušet si jízdu na elektrokolech 
a  mnozí by jistě na něm i  nejradě-
ji odjeli, protože na zpáteční cestě 
většinu z nás čekala cesta do kopce. 
Dále proběhla ukázka práce cholu-
pických hasičů a  děti si vyzkoušely, 
jak se hasí automobil, který sice ne-

me sázení stromů. Velkou podporu 
rodičů dětí má zase naše každoroč-
ní jarní zvelebování zahrady. 

Letní období jsme letos pojali 
nově. Máme dokončený zahradní 
domeček pro pohodlné ukládání 
dětského vozového parku. Za spo-
lupráce s  MČ Libuš, k  probíhajícím 
Dnům zdraví, jsme využili nově 
upravený prostor kolem domečku, 
který jsme provoněli a ozelenili by-

linkovou zahrádkou. Založení toho-
to bylinkového záhonku a mulčová-
ní kůrou provedla odborná zahrad-
nická firma, která nás také zaškolila. 
Teď už se o levanduli, mátu, tymián, 
mateřídoušku, meduňku, lesní ja-
hody, šalvěj, saturejku, dobromysl 
a také o pelyněk, který prý voní po 
cocacole, budou starat děti, paní 
učitelky a  zaměstnanci školky. Tě-
šíme se na pravidelné zavlažování 
vysázených bylin, pletí, vysazování 
dalších nových rostlin, úpravu zá-
honků a  vizuální i  chuťové pozná-
vání. 

Děti zjišťují, že bylinky jsou ne-
jen zdravé pro naše tělo, ale že 
také dávají pokrmům zvláštní 

chuť a  vůni. Zkoumají je svými 
smysly a učí se je poznávat. Objevují 
jejich charakteristickou vůni, vzhled, 
jednotlivé části, tvar lístků, barvu, 
snaží se říci, jaké jsou rostliny na po-
hmat. 

Při této příležitosti prosíme o po-
moc: Pokud máte na zahrádkách na-
víc nějaké osvědčené bylinky a mů-
žete se o ně s námi podělit, budeme 
rádi. Místo na ně je. 

Věřím, že tyto ingredience pomo-
hou při přípravě pokrmů i naší paní 
kuchařce a dětem zpestří jídelníček. 
Do budoucna chystáme opatřit by-
linky popiskami s názvy.

Ivana Sýkorová, MŠ Lojovická

hořel, ale byl pak dobře umytý. Po 
celou dobu si účastníci mohli nechat 
seřídit či opravit kolo – zdarma, jen 
za cenu materiálu. Kromě toho bylo 
možné získat informace o  dopravě 
– cykloturistické mapy a další mate-
riály nejen cyklistického zaměření.

Počasí bylo přívětivé, celé odpo-
ledne uběhlo v  činorodém ruchu 
a  všichni se můžeme těšit na další 
ročník v  září 2013, kdy štafetu pře-
vezme Praha 11. Tak zase přijeďte!

Josef Koudelka, foto: autor
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Rada MČ Praha-Libuš:
 Schvaluje záměr podat Granto-

vý projekt na podporu z  prostředků 
EU prostřednictvím Operačního pro-
gramu Lidské zdroje a  zaměstnanost, 
v 89. výzvě s názvem „Výzva pro před-
kládání GP 4.1 – Zvýšení kvality řízení, 
financování a good governance v úřa-
dech územní veřejné správy“, určena 
pro územně samosprávné celky.
 Schvaluje text Dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o  výkonu technického do-
zoru stavebníka ze dne 2. 7. 2012 s fy-
zickou osobou panem Martinem Mi-
chálkem, Senohrabská 2943/10, Pra-
ha 4, IČ: 42567980, v  rámci projektu 
CZ.1.02/3.1.00/ 11.12649.
 Schvaluje text Smlouvy o  dílo 

s  firmou Auditorská a  daňová kan-
celář, s. r. o., Husitská 344/63, Praha 
3, IČ: 64939090, zastoupená jedna-
telem a  auditorem Pavlem  Anto-
šem, č. osvědčení 1416, na zajištění 
povinného externím auditu projek-
tu „Využití zkušeností zahraničních 
partnerů pro řešení problematiky 
začlenění cizinců na trh práce“, reg. 
č. CZ.1.04/5.1.01/51.00067 ve výši 
30 000 Kč včetně DPH, a to v rámci to-
hoto projektu.
 Souhlasí se stavbou rodinného 

domu dle projektové dokumentace 
vypracované Ing. Tomášem Ehlerem 
v  05/2012 situovaném na pozemcích 
parc. č. 361/2, 368 a  361/3, všechny 
v k. ú. Písnice, pro stavebníka Bc. Šárku 
Mikulíkovou Sukovou, zastoupenou 
na základě plné moci Ing. Tomášem 
Ehlerem. Toto stanovisko se vydává 
pro účely stavebního řízení.
 Souhlasí s  umístěním výjimeč-

ně přípustné stavby inženýrských 
sítí v  území ZMK na pozemku parc. č. 
932/4 v k. ú. Písnice a zároveň souhlasí 
se stavbou inženýrských sítí jako správ-
ce dotčených pozemků parc. č. 922/10, 
922/38, 932/4, 959 a  960, všechny 
v k.ú. Písnice, vše pro potřeby územní-
ho řízení na umístění stavby Hasičské 
zbrojnice Libuš v Hoštické ulici na po-
zemcích parc. č. 959 a 960, oba v k. ú. 
Písnice (stavba č. 41207) s podmínkou, 
že při výstavbě bude zachován průjezd 
pro vozidla Hasičského záchranného 
sboru, Zdravotní a  Záchranné služby 
hlavního města Prahy.
 Schvaluje uzavření Smlouvy 

o výpůjčce pozemků p. č. 428/2 o roz-
sahu 148 m2, p. č. 429/49 o  rozsahu 

ZPRÁVY Z JEDNÁNÍ RADY neJbLiŽší TeRMín JeDnání ZasTuPiTeLsTVa  
MČ PRaHa-Libuš

21. listopadu 2012

Jednání probíhají v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha-Libuš, Libuš-
ská 1 (vedle pošty) od 18.00 hodin. 

Změna termínu vyhrazena – sledujte úřední desku na  
www.praha-libus.cz.

Výtah z usnesení Rady městské části Praha-Libuš v období od 
26. 7. do 4. 9. 2012. Plná znění jsou k dispozici na Úřadu městské 
části Praha-Libuš. na internetových stránkách Českého úřadu 
zeměměřičského a katastrálního – http://nahlizenidokn.cuzk.
cz/ – jsou veřejně dostupné údaje o parcelách a budovách zapsa-
ných v katastru nemovitostí.

256 m2 a  p. č. 557/54 o  rozsahu 175 
m2, všechny v k. ú.Libuš, za účelem je-
jich využití pro realizaci stavby „č. 0088 
– TV Libuš, etapa 0013 – Dobronická, 
výstavba kanalizace“ se společností 
Zavos, s. r. o., se sídlem Františka Ka-
dlece 16, Praha 8.
 Schvaluje realizaci opravy hava-

rijního stavu kanalizační přípojky do 
MŠ Lojovická dle nabídky společnosti 
Spolstav Praha, s. r. o., se sídlem Ko-
berkova 1293, 198 00 Praha 9. Schva-
luje text Smlouvy o dílo na opravu ha-
varijního stavu kanalizační přípojky do 
MŠ Lojovická.
 Schvaluje Rozhodnutí zadavate-

le o zrušení výběrového řízení zakázky 
malého rozsahu „ZŠ Meteorologická 
– oprava havarijního stavu prostran-
ství před ZŠ a  požárního vodovodu“ 
v  části: „varianta B“ v  souladu se  zá-
konem č.  137/2006 Sb., o  veřejných 
zakázkách, ve  znění pozdějších před-
pisů a v souladu s textem zveřejněné 
výzvy.
 Ruší konkurz na obsazení ve-

doucího pracovního místa ředitele/ 
/ky příspěvkové organizace zřizované 
městskou částí Praha-Libuš: ZŠ s rozší-
řenou výukou jazyků, se sídlem Ladi-
slava Coňka 40, vyhlášený usnesením 
Rady MČ Praha-Libuš č. 164 ze dne 3. 
7. 2012. Pověřuje dočasným řízením 
ZŠ L. Coňka Mgr. Evu Hrubou na dobu 
jedenácti měsíců, s  účinností od 1. 9. 
2012 do 31. 7. 2013 a stanovuje jí pla-
tový výměr, který je neveřejnou přílo-
hou tohoto usnesení.
 Souhlasí s  umístěním stavby 

dvojgaráže u RD čp. 528, na pozemku 
parc. č. 922/8, ulice K Mejtu, k. ú. Pís-
nice, pro stavebníka: Miroslav Hofman 
a  Jana Hofmanová, oba v  zastoupení 
Ing. Martina Trägera. Tento souhlas 
se netýká povolení výkopových prací 
a  záboru veřejného prostranství (po-
kud k nim dojde).
 Revokuje své usnesení č. 

176/2012 a ruší svůj souhlas s realizací 
opravy havarijního stavu kanalizační 
přípojky do MŠ Lojovická dle cenové 
nabídky společnosti Spolstav Praha, 
s. r. o. Schvaluje nabídku na realizaci 
opravy kanalizační přípojky MŠ Lo-
jovická od společnosti CHJ, spol. s  r. 
o., Nevanova 1036/18, 163 00 Praha 
6, bezvýkopovou metodou za cenu 
10  200 Kč včetně DPH. Ukládá OSMI 
zajistit realizaci opravy.

 Souhlasí s  vydáním následu-
jících územních souhlasů: Přípojka 
splaškové kanalizace v  ulici U  Pejřár-
ny k čp. 80 situovanému na pozemku 
parc. č. 354/1 v  k. ú. Libuš, pro man-
žele Radovy, přes pozemek ve správě 
MČ Praha-Libuš parc. č. 294, k. ú. Libuš. 
Přípojka splaškové kanalizace a vodo-
vodní přípojka v ulici U Pejřárny k čp. 
932 situovanému na pozemku parc. 
č. 354/4 v k. ú. Libuš pro manžele So-
bíškovy, přes pozemek ve správě MČ 
Praha-Libuš parc. č. 294, k. ú. Libuš.  
Přípojka splaškové kanalizace a vodo-
vodní přípojka v ulici U Pejřárny, k čp. 
835 situovanému na pozemku parc. č. 
293/15 v k. ú. Libuš pro manžele Šej-
blovy, přes pozemek ve správě MČ 
Praha-Libuš parc. č.293/1, k. ú. Libuš. 
Všechny za splnění následujících pod-
mínek: Stavebník neprodleně uzavře 
s MČ Praha-Libuš smlouvu o smlouvě 
budoucí na úplatné zřízení věcného 
břemene. Veškeré náklady spojené se 
zaměřením, oceněním, zřízením a za-
psáním věcného břemene do Katastru 
nemovitostí ponese stavebník. Stav-
bu lze zahájit až po realizaci uličního 
kanalizačního řadu. Bude zachován 
průjezd místní komunikace U  Pejřár-
ny. Povrchy budou po provedení pra-
cí uvedeny do původního zpevněné-
ho stavu. Tento souhlas se vydává za 
správce pozemků parc. č. 294 a 293/1, 
oba v   k. ú. Libuš, a  nenahrazuje vy-
jádření k  výkopovým pracím a  neřeší 
zábor veřejného prostranství. Tento 
souhlas neřeší budování kanalizační-
ho a vodovodního řadu v lokalitě.
 Deklaruje svoji maximální pod-

poru výstavbě trasy I.D metra v Praze 
– Náměstí Míru – Depo Písnice a  po-
kládá ho za významný pozitivní prvek 
pro budoucí kvalitní život občanů  MČ. 
Vydává souhlasné stanovisko ke zve-
řejněnému posudku o  vlivech zámě-
ru „Výstavba trasy I.D metra v  Praze 
− Náměstí Míru − Depo Písnice (vč. 
depa)“ na  životní prostředí podle zá-
kona č.100/2001 Sb., v platném znění 
za předpokladu splnění  následujících 
podmínek: 1. Požadujeme v  před-
stihu vybudovat východní obchvat 
Písnice (a  Libuše), prodloužený až na 
Vídeňskou ulici. 2. Vyřešit dopravu do 
a  z  areálu Sapa v  době výstavby sta-
nice metra Písnice a  Depa Písnice. 3. 
Požadujeme veřejné projednání vlivu 

záměru na životní prostředí v prosto-
rách městské části Praha-Libuš, se za-
měřením na stanice metra Libuš, Písni-
ce a Depo Písnice. 
 Ruší své usnesení č. 178/2012 

ze dne 26. 7. 2012, kterým pověřuje 
dočasným řízením ZŠ L. Coňka paní 
Mgr. Evu Hrubou. Pověřuje dočasným 
řízením ZŠ L. Coňka paní Mgr. Blanku 
Chýlovou na dobu jedenácti měsíců, 
s účinností od 1. 9. 2012 do 31. 7. 2013 
a  stanovuje jí platový výměr, který je 
neveřejnou přílohou tohoto usnesení.
 Bere na vědomí problémy vzešlé 

z veřejného fóra „10 problémů Libuše 
a  Písnice 2012“ a  výsledky ověřova-
cí ankety, ze Studentského fóra 2012 
a  výsledky ověřovací ankety a  dopo-
ručuje projednat tyto vzešlé problémy 
na zasedání Zastupitelstva MČ Praha-
-Libuš. 
 Schvaluje text smlouvy o zřízení 

věcného břemene zřizování, provozo-
vání a  oprav komunikačního zařízení 
k  pozemkům parc. č. 670/4 a  697/1 
v  k. ú. Písnice, obec Praha, svěřeným 
do správy MČ Praha-Libuš a  uvede-
ným na LV 530 pro k. ú. Písnice, s Te-
lefónica O2 Czech Republic, a. s., se 
sídlem Praha 4, Za Brumlovkou 266/2, 
pro stavbu „11010-040001, FTTB Nový 
park Písnice, A a B“.
 Schvaluje text Smlouvy na pro-

voz a  údržbu veřejného osvětlení 
se společností Eltodo Citelum, s. r. 
o., se sídlem Novodvorská 1010/14, 
IČ:  25751018, v  rámci projektu „Re-
vitalizace parku při ulici U  Zahrád-
kářské kolonie a  Přírodní“ reg. č. 
CZ.2.16//2.1.00/27001.
 Vydává souhlasné stanovisko 

k projednávané aktualizaci č. 1 Zásad 
územního rozvoje hlavního města Pra-
hy. MČ požaduje do Zásad územního 
rozvoje zařadit i  prodloužení tramva-
jové trasy z Modřan k budoucí stanici 
metra Libuš jako plánovanou rozvojo-
vou trasu a  veřejně prospěšnou stav-
bu.
 Schvaluje seznam požadavků – 

předběžné požadavky na investiční 
dotace HMP v  roce 2013 a výhled do 
roku 2023 ve dvou skupinách: poža-
davky na nové akce a akce rozestavě-
né. Seznam je nedílnou přílohou toho-
to usnesení. Pověřuje vedoucího OSMI 
zajištěním vypracování a  odesláním 
seznamu požadavků v  požadovaném 
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termínu a  v  předepsané podobě na 
odbor rozpočtu MHMP.
 Souhlasí s  předloženou projek-

tovou dokumentací pro stavební po-
volení. Název akce:  „Písnické reziden-
ce – Vrtilka“ – investor Luna Property, 
s. r. o., se sídlem Hvězdova 1716/2b, 
140 00 Praha 4, zastoupený na základě 
plné moci společností Loxia, a. s. – ar-
chitektonický ateliér, se sídlem Peruc-
ká 26, 120 00 Praha 2; dokumentace 
z 15. 1. 2012 − 118 bytových jednotek 
za splnění následujících podmínek: 
Každý RD bude mít 2 nadzemní podlaží 
a podkroví (bez podzemního podlaží), 
střechu s  hřebenem max. 9,45 m nad 
terénem. V každém RD bude jeden byt 
a minimálně jedna garáž a druhé par-
kovací místo bude na vlastním pozem-
ku RD. Pro návštěvníky bude zřízeno 21 
parkovacích stání (z  toho 2 pro osoby 
s  omezenou schopností pohybu). Při 
výstavbě budou dodrženy veškeré 
předepsané limity, ať již hlukové, nebo 
emisní. Výstavba bude koordinována 
společně s předpokládanou výstavbou 
v   lokalitě na severozápadě − „truhlár-
na“ – manželé Jandusovi a  manželé 
Polákovi a pí. Parobková. Investor zajistí 
převzetí nově vybudovaného chodníku 
podél ulice Libušská do správy Tech-
nické správy komunikací Praha. Inves-
tor vyčlení v PD prostor na umístění 1 
hnízda pro kontejnery na separovaný 
odpad, dále plochu na pravidelná při-
stavení velkoobjemového kontejneru 
− v obou případech umístěné v prosto-
ru mimo místní komunikace. Tříděný 
odpad – MČ požaduje 4 kontejnery: na 
plast a na kartonové nápoje (oba veli-
kosti 1 100 l), na sklo kontejner půlený 
(čiré a  barevné sklo) velikosti 3 350 l 
a kontejner na papír typu Schäfer 3 200 
l. Součástí bude i jeden plastový kontej-
ner velikosti 1 100 l na směsný odpad. 
Oplocení pozemků RD umístěné na 
vrcholu valu bude jednoduché z  drá-
těného pletiva na ocelových sloupcích 
bez podezdívky maximální výšky 1 m. 
Investor vybuduje na svoje náklady 
hřiště v severovýchodní části v rozsahu 
dle Smlouvy o spolupráci s MČ.
Souhlasí s  předloženou změnou pro-
jektové dokumentace v  intencích vy-
dané změny územního rozhodnutí  ze 
dne 27. 12. 2011 č. j. VYST/36155/2011/
Bk (v právní moci 2. 2. 2012) jako vlast-
ník (správce) pozemků na pozemcích 
parc. č. 53/1, 53/2, 53/6, 53/17, 53/29, 

53/32,  53/36, 114/4, 659/15, 977/4, 
977/5, k. ú. Písnice.
Schvaluje podmínky následného pře-
vzetí veřejných ploch do svého vlast-
nictví a správy takto: Veškerá převzetí 
jakékoli plochy podléhají ze zákona 
schválení Zastupitelstvem MČ Praha-
Libuš. Rada MČ Praha-Libuš doporučí 
Zastupitelstvu MČ převzetí za podmí-
nek: a) na veškeré převody pozemků, 
stavebních konstrukcí a  ozeleněných 
ploch bude předem uzavřena smlou-
va o smlouvě budoucí, b) na KN budou 
zanesena veškerá věcná břemena, c) 
na veškeré stavební konstrukce bude 
pětiletá záruka garantovaná bankov-
ní zárukou, d) veškeré stavební kon-
strukce budou předem odsouhlaseny 
MČ Praha-Libuš a při jejich provádění 
budou podléhat technickému dozoru 
pracovníka určeného MČ Praha-Li-
buš, e) rozsah sadových úprav bude 
předem konzultován a  odsouhlasen 
MČ Praha-Libuš, f ) k převzetí díla do-
jde po vydání kolaudačního souhlasu 
ucelené dokončené etapy.
Kompenzační opatření budou sjedná-
na ve Smlouvě o spolupráci.
 Zásadně nesouhlasí se zrušením 

podmínky č. 21 územního rozhodnutí 
a podmínky č. 34 stavebního povolení 
stavby „SOKP 513 Vestec – Lahovice“.
Zdůvodnění:
Podmínka zní: „Do právní moci po-
volující užívání stavby východního 
obchvatu Písnice budou připojovací 
a odpojovací větve MÚK vzájemně při-
pojující silniční okruh a místní komu-
nikaci Písnice – Dolní Břežany doprav-
ním opatřením uzavřeny.“
Tato podmínka byla do ÚR a  SP za-
nesena na žádost MČ Praha-Libuš. 
V době schvalovaní ÚR a SP byla uzná-
na jako naprosto oprávněná a staveb-
ník SOKP (Ředitelství silnic a dálnic ČR) 
ji akceptoval.
MČ Praha-Libuš na této podmínce 
trvala proto, že již v  době územního 
řízení SOKP bylo zřejmé, že je nereál-
né, aby stavba Východního obchvatu 
Písnice byla dokončena současně se 
stavbou SOKP. V  případě předpokla-
du včasného dokončení Východního 
obchvatu Písnice by tato podmínka 
postrádala jakýkoliv smysl. Byla pova-
žována za akceptovatelný kompromis. 
Městská část Praha-Libuš původně 
požadovala zrušení MÚK Břežany, tj. 
vybudování SOKP bez MÚK Břežany.

Současnou žádost stavebníka proto 
považujeme za porušení dohody, pa-
trně způsobenou personálními změ-
nami na ŘSD.
K důvodům uvedeným v současné žá-
dosti ŘSD adresované odboru dopravy 
MČ Praha 12 dne 10. 7. 2012 uvádíme:
Ad 1, ad 2, ad 3 – konstatuje známé 
skutečnosti (viz výše).
Ad 4 – první část je částečně pravdi-
vá, od r. 2004 skutečně došlo k jediné 
změně – na silnici Písnice – Dolní Bře-
žany je zákaz vjezdu nákladní dopra-
vy, ale to je od r. 2004 jediná změna. 
Druhá část je nepodložená a spekula-
tivní. Dle našeho názoru a přesvědčení 
by naopak zprovoznění MÚK Břeža-
ny podstatně zvýšilo zatížení Písnice 
i  Libuše. Zejména v  tzv. víkendových 
špičkách.
Ad 5, ad 6 – jedná se konstatování sku-
tečností, které musely být stavebníko-
vi známé již v  době územního řízení. 
K situaci by nedošlo, kdyby stavebník 
akceptoval požadavek MČ Praha-Libuš 
na zrušení MÚK Břežany. 
Je všeobecně známo, že zprovoznění 
MÚK Břežany požadují obce ležící na 
jih od SOKP. Bohužel nikdy neuměly 
přesvědčivě doložit, jaké „újmy“ jim 
nezprovoznění MÚK Břežany přináší. 
Při cestě na západ (Plzeň) mohou po-
užít MÚK Strakonická, při cestě na vý-
chod (Brno) MÚK Jesenice. V obou pří-
padech se jedná o  několikaminutové 
prodloužení jízdní doby. Při cestě do 
jakéhokoliv místa v  Praze pro středo-
české obce zprovoznění nebo nezpro-
voznění MÚK nemá vůbec žádný vliv.
 Schvaluje úpravu podkladu pod 

komplexní zateplovací systém na hos-
podářském pavilonu MŠ Ke Kašně a ce-
novou nabídku firmy Aulický Invest, 
spol. s r. o., Moskevská 12, 470 01 Česká 
Lípa, IČ: 25008382, DIČ: CZ25008382, 
ze dne 22. 8. 2012, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. Schvaluje 
zateplení a  izolace stavby pod úrovní 
terénu na hospodářském pavilonu MŠ 
Ke Kašně a cenovou nabídku firmy Au-
lický Invest ze dne 22. 8. 2012, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.
 Schvaluje smlouvu o nájmu po-

zemku parc. č. 240 v k. ú. Písnice, obec 
Praha, mezi MČ Praha-Libuš a Alenou 
Kořínkovou, bytem K Vrtilce čp. 42, na 
zahrádku pro okrasné účely na dobu 
neurčitou s účinností od 4. 9. 2012 za 
cenu 1 Kč/měsíčně za m2.

 Schvaluje text a uzavření Smlou-
vy o  spolupráci se společností Luna 
Property, s. r. o., se sídlem Hvězdova 
1716/2b, 140 78 Praha 4.
 Schvaluje Zásady zřizování věc-

ných břemen a  stanovení náhrad za 
jejich zřízení na území MČ Praha-Libuš 
s účinnosti od 5. září 2012.
 Schvaluje Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o  vytvoření a  užití díla na 
vytvoření odborné příručky na téma 
„Zdravotní systém České republiky 
a  možnosti jeho využívání cizinci ze 
třetích zemí s  dlouhodobým nebo  tr-
valým pobytem včetně rodinných 
příslušníků“ (dále jen Dodatku), uza-
vřené dne 22. 12. 2011 s Mgr. Elenou 
Tulupovou, bytem Hlavní 2535/137, 
141 00 Praha 4, v  rámci projektu „Vy-
užití zkušeností zahraničních partnerů 
pro  řešení problematiky začlenění ci-
zinců městské části Praha-Libuš na trh 
práce“ č.  CZ.1.04/5.1.01/51.00067 ve 
výši 14 000 Kč včetně DPH.
 Schvaluje smlouvu o  dílo na 

akci odstranění havarijního stavu − 
úpravu podkladu, zateplení a  izolaci 
stavby pod úrovní terénu na  hospo-
dářském pavilonu v MŠ Ke Kašně v Pís-
nici s firmou Aulický Invest, spol. s r. o., 
Moskevská 12, 470 01 Česká Lípa, IČ: 
25008382, DIČ: CZ25008382, zastou-
penou Ing. Jiřím Aulickým, v  celkové 
výši 477 675 Kč bez DPH, tj. 573 209,39 
Kč včetně DPH. Schvaluje plné moci 
pro zastupování MČ ve věcech tech-
nických vystavené ke smlouvě s doda-
vatelem služeb pro Ing. Jindřicha So-
chůrka a  Ing.  Ivo Pujmana, které jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení.
 Schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlou-

vě o  dílo (dále jen Dodatek), uzavřené 
dne 2. 7. 2012, firmou Aulický Invest, 
spol. s r. o., Moskevská 12, 470 01 Čes-
ká Lípa, IČ: 25008382, DIČ: CZ25008382, 
zastoupenou Ing. Jiřím Aulickým, na za-
kázku „Snižování spotřeby energie v MŠ 
Ke Kašně, MČ Praha-Libuš – zateplením 
objektů s výměnou oken“ v rámci pro-
jektu „Snižování spotřeby energie v MŠ 
Ke Kašně MČ Praha-Libuš“ ident. č. EDS/
SMVS, MSC2007: 115D222002088, 
CZ.1.02/3.1.00/11.12649, který snižuje 
celkovou cenu díla o 51 463 Kč včetně 
DPH a termín dokončení díla bude po-
sunut na 1. 10. 2012.

K otištění připravily  
Michaela Kratochvílová a Hana Kolářová
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Diskutovalo se také o  tom, jak 
dále naložit s  Obecňákem, rybní-
kem v  centru staré Písnice: zda ho 
tzv. odsvěřit (rybník by přešel do 
správy pražského magistrátu, který 
na péči o vodní plochy přímé finanč-
ní prostředky má), nebo jestli rybník 
zůstane v  majetku městské části, 
ale zabahněný, jelikož na rekultiva-
ci rybníku městská část v  současné 
době prostředky nemá. Jak na závěr 

CO SE DĚJE S OBECŇÁKEM
občané 12. června 2012 v písnické hasičské zbrojnici konzulto-
vali s několika zastupiteli městské části Praha-Libuš a odborníky 
z pražského magistrátu, jak hlavní město Praha hospodaří s ryb-
níky a retenčními nádržemi, které má ve své péči. 

veřejného jednání ujistil starosta Li-
buše a  Písnice Jiří Koubek všechny 
přítomné, pokud se bude s  Obec-
ňákem cokoli důležitého dít, v první 
řadě bude rozhodovat rada a zastu-
pitelstvo městské části.

Starosta Jiří Koubek v  časopisu 
U  nás 7/8 (2012) také avizoval, že 
městská část zajistí chemický roz-
bor a zaměření mocnosti sedimen-
tu, což se již stalo. Z  provedených 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB
Starosta Městské části Praha-Libuš podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Senátu Parlamentu České republiky a o změně a doplně-
ní některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů oznamuje dobu 
a místo konání voleb:
Volby do senátu Parlamentu České republiky se uskuteční dne 
12. října 2012 od 14.00 do 22.00 hod. a dne 13. října 2012 od 8.00 
do 14.00 hod.

Místem konání voleb ve vo-
lebním okrsku č. 1077 je voleb-
ní místnost v  základní škole, 
ulice Meteorologická čp. 181, 
Praha 4 − Libuš, pro voliče byd-
lící v ul.: Brunelova, Jirčanská, K Dě-
rám, K  Hájovně (čp. 262, 382, 403, 
422, 423, 424, 430, 461, 671, 682, 
719, 739, 791, 830, 831, 894,  898, 
899, 967, 970), K  Lesu, K  Novému 
sídlišti, Ke Lhoteckému lesu (čp. 
261, 404, 450, 451, 472, 927), Ko-
lektivní, Libušská (čp. 2, 4, 5, 6, 7, 
9, 14, 23, 26, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 
41, 42, 43, 49, 56, 64, 65, 72, 77, 80, 
81, 82, 110, 111, 219, 255, 918), Lo-
jovická (čp. 253, 254, 381, 387, 405, 
414, 418, 419, 438, 447, 458, 495, 
498, 528, 554, 557, 655, 656, 712, 
713, 715, 737, 751, 785, 787, 803, 
812, 814, 815, 817, 914, 1012, 1026), 
Mašovická, Meteorologická (čp. 155, 
156, 175, 181, 182, 235, 270, 543), 
Mirotická, Na Šejdru (č.p. 171, 237, 
239, 247/6a, 248/6b, 258, 259, 265, 
268, 386, 442, 456, 457, 475, 477, 
488, 489, 504, 527, 532, 534, 537, 
631, 633, 662, 670, 699, 745, 786, 
799, 827), Nad Šejdrem (čp. 322), 
Novodvorská (čp. 440, 499, 665, 667, 
678, 733, 740, 750, 800, 1016), Ohro-
becká, Předposlední,  Přírodní (čp. 
252, 256, 425, 436, 540, 653, 673, 
702, 736),  Smotlachova (čp. 240, 
241, 242, 435, 437, 441, 801, 802, 
804), Šatrova (čp. 427, 431, 432, 433, 
455, 529, 798, 807, 808, 988), Šátal-

rozborů vyplynulo, že sediment 
neobsahuje žádné bakterie, které 
by signalizovaly přítomnost fekál-
ního znečištění, a  v  sedimentu ne-
jsou obsaženy těžké kovy. Vytěžený 
sediment by tedy mohl být využit 
k  zavážení podzemních prostor 
a  k  úpravám povrchu terénu, s  vý-
jimkou uložení na zemědělský půd-
ní fond. 

Na základě geodetického zaměře-
ní již známe objem sedimentu, který 
je třeba odtěžit. Jedná se o  700 m3 

sedimentu, jehož odstranění by stá-
lo městskou část podle předběžné 
cenové nabídky půl milionů korun, 

a  to v případě, že by se odvážel na 
skládku. Pokud by se městské části 
podařilo zajistit pozemek, který by 
bylo potřeba zrekultivovat, cena za 
odtěžení by byla pochopitelně pod-
statně nižší. Ušetřili bychom za do-
pravu na skládku (větší vzdálenost) 
a  náklady na skládkovné. Pokud se 
městské části podaří sehnat finanč-
ní prostředky na potřebnou rekul-
tivaci, bude muset ještě předtím 
proběhnout výběrové řízení, které 
nakonec rozhodne o výsledné ceně.

Anna Rusiňáková, odbor životního  
prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libušv

ská, U Vodojemu (čp. 714, 738, 748, 
754, 781, 782, 788, 914, 924), U Za-
hrádkářské kolonie (čp. 244, 380, 
400, 401, 411, 462, 463, 467, 672, 
677, 679, 680, 809, 810, 811, 1015), 
V Hrobech, Výletní (čp. 726), Za Vět-
rem, Zbudovská.

 
Ve volebním  okrsku č. 1078 

je volební místnost v  základ-
ní škole, ul. Lad. coňka čp. 40, 
Praha 4 – Písnice, pro voliče 
bydlící v ul.: Bavorovská, Budilov-
ská, Dubovická, Hoštická, K  Mejtu, 
K  Pomníku, K  Vrtilce, Ke Březině, 
Ke Kašně, Klenovická, Lad. Coňka, 
Libušská (čp. 47, 48, 53, 55, 62, 64, 
66, 68, 70, 73, 77, 84, 89, 90, 95, 
108, 128, 129, 155, 183, 190, 208, 
221, 223, 225, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 240, 278, 297, 325, 
326, 408, 497, 514, 539), Lipovická, 
Modravská, Na Konečné, Na Losách, 
Olšovická, Písnické Zahrady, Putim-
ská, Sedlovická, Švihovská, Těšovic-
ká, U Jednoty, V Kálku, V Zákopech, 
Vacovská, Velká Lada, Vltavická, Zá-
toňská.

 
Ve volebním okrsku č. 1079 

je volební místnost v  základní 
škole, ulice Meteorologická čp. 
181, Praha 4 – Libuš, pro voliče 
bydlící v ul.: Ke Kurtům, Na Okruhu 
(čp. 269, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 
488), Nad Libušským potokem, U Ba-
zénu (čp. 320, 402, 404, 485, 489).

Ve volebním  okrsku č. 1080 
je volební místnost v  základní 
škole, ulice Meteorologická čp. 
181, Praha 4 – Libuš, pro voliče 
bydlící v ul.: Mezi Domy, Na Okru-
hu (čp. 390, 391, 392, 393, 394, 395), 
U Bazénu (čp. 403, 405, 406), Výlet-
ní (čp. 351, 352, 353, 354, 355, 356, 
357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 
364, 365, 366, 396, 397, 398, 399, 
401), Zahrádecká (čp. 371, 372), Na 
Šejdru (čp. 512, 523, 532).

 
Ve volebním  okrsku č. 1081 

je volební místnost v ÚMČ Pra-
ha-Libuš, ul. K  Lukám čp. 664, 
Klub senior, pro voliče bydlící 
v ul.: Betáňská, Hvězdonická, K Lu-
kám (čp. 289, 483, 484, 485, 486, 
641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 
648, 649, 650, 658, 660, 664, 683, 
954), Klokotská, Libušská (čp. 10, 15, 
17, 18, 19, 21, 46, 52, 61, 128, 251, 
291, 294, 295, 296, 325, 326, 328, 
329, 330, 334, 337, 339, 340, 341, 
347, 351, 352, 366, 367, 385, 470, 
507, 634), Meteorologická (čp. 79, 
83, 92, 94, 95, 96, 257, 459, 987), Na 
Domovině (čp. 651), Na Musilech, 
Na Šejdru (čp. 249/6c, 384, 496, 
523, 555, 568, 632, 985), Nad Šejd-
rem (čp. 120, 132, 148, 276, 293, 
324), Okrová, Opařanská (čp. 84, 
186), Ostředecká, Provozní, Slavo-
nická, U  Libušské sokolovny, U  Líh-
ní, V Bambouskách, Výletní (čp. 331, 
344, 346, 727, 728, 729, 730), Zahrá-
decká (čp. 101, 122, 125, 149, 663, 
731, 732).

 
Ve volebním  okrsku č. 1082 

je volební místnost v ÚMČ Pra-
ha-Libuš, ul. K  Lukám čp. 664, 
Klub senior, pro voliče bydlící 
v  ul.: Božejovická, Borotínská, Bu-

rianova, Dobronická (čp. 40, 47, 48, 
50, 57, 58, 59, 70, 76, 87, 88, 99, 275, 
278, 279, 281, 282, 284, 286, 323, 
986) Drůbežářská, Husařská, Chladí-
renská, Jistebnická, K  Jezírku, K  Lu-
kám (čp. 287, 288, 415, 954), K Tůni, 
Libušská (čp. 1, 11, 25, 27, 63, 66, 67, 
68, 78, 91, 104, 105, 108, 109, 137, 
143, 144, 150, 187, 220, 234, 391, 
392, 393, 394, 395, 397, 478, 530, 
536, 734), Lukešova, Na Domovině 
(čp. 314, 685, 686, 687, 688, 689, 
690, 691, 692), Na Jezerách, Na Mo-
čále, Opařanská (čp. 51, 54, 55, 62, 
69, 75, 112), Paběnická, Třebějická, 
U  Pejřárny, V  Koutě, V  Rohu, Vyše-
brodská, Zlatokorunská.

 
  Voliči bude umožněno hlasová-

ní poté, kdy prokáže svou totožnost 
a  státní občanství České republi-
ky platným občanským průkazem, 
cestovním, diplomatickým nebo 
služebním pasem České republiky 
nebo cestovním průkazem. Volič 
hlasuje osobně, zastoupení není 
přípustné. Neprokáže-li volič tyto 
skutečnosti, nebude mu hlasování 
umožněno.

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů Úřad 
městské části Praha-Libuš a ve dnech 
voleb okrskovou volební komisi o to, 
aby mohl hlasovat mimo volební 
místnost, a to pouze v území obvo-
du volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. 
V  takovém případě, prosím, volej-
te telefonní číslo 244 471 884 nebo 
mobil 732  491  850, 732  643  920, 
731 610 451, 734 753 578.

Mgr. Jiří Koubek,  
starosta městské části Praha-Libuš

V Praze dne 17. 9. 2012
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Vodorovné i svislé vyznačení cyklotrasy provedla Technická správa komu-
nikací hl. m. Prahy, která je zároveň i správcem dopravního značení. 

Zuzana Kuryviálová, odbor životního prostředí a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: autorka

CYKLOTRASA A 21 VYZNAČENA
V průběhu července 2012 byla na území MČ Praha-Libuš vyzna-
čena cyklotrasa a 21, která spojuje Modřany, Libuš, Kunratice 
a Háje.

Na vjezdech do lokality byly umís-
těny zpomalovací prahy složené 
z malých kruhových polštářků. Části 
ulice Husařská a V  Koutě byly zjed-
nosměrněny. Celá oblast byla vyzna-
čena jako zóna s  rychlostí 30 km/h 
a  zóna „průjezd zakázán“. Zároveň 
Městská policie přislíbila v počáteční 
fázi zvýšený dohled v této lokalitě.

Další část projektu – doplnění 
cykloznačení včetně červených cyk-

BEZPEČNĚJŠÍ DOPRAVA
během letních prázdnin byla zrealizována první část projektu 
zklidnění lokality ulic Drůbežářská, Husařská, V Koutě, buriano-
va a chladírenská. 

lopruhů a lokální zúžení ulic − bude 
provedeno do konce letošního roku.

Také v ulici K Lukám byly umístě-
ny dva retardéry, jeden u  dětského 
hřiště a jeden u přechodu pro chod-
ce u ulice Provozní.

Zuzana Kuryviálová,  
odbor životního prostředí  

a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
Foto: autorka

radniCe

Občanské sdružení spotřebite-
lů TEST spotřebitelům nabízí své 
bezplatné poradenské služby:

Právní poradenství z oblasti 
spotřebitelského práva (reklama-
ce, nedodání zboží v termínu, po-
škození oděvu v čistírně, předvá-
děcí akce, ubytování v hotelu niž-
ší kategorie, vysoké vyúčtování 
za energie, podmínky pojistných, 
úvěrových a  leasingových smluv 
a  jiné) na telefonní lince a  přes 
elektronickou poradnu. Poraden-
ství je zdarma, v případě telefonní 
linky se platí pouze cena běžného 
hovoru.  

Telefonní linka: 299  149  009, 
Provozní doba: Po–Pá 9−17 hod

elektronická poradna: 
www.dtest.cz/spotrebitelska-po-
radna/

Databázi nebezpečných 
výrobků volně zpřístupněnou 
na webových stránkách www.
nebezpecnevyrobky.cz s  mož-
ností zvolit si pravidelné zasílání 
nových informací k vybrané kate-
gorii výrobků.

Vzory − vybrané vzory práv-
ních listin a  podání vypracova-
né pro konkrétní účel (volně ke 
stažení na webových stránkách 
www.dtest.cz).

elektronické příručky: např. 
informační brožura o marke-
tingových praktikách prodej-
ců na předváděcích akcích ur-
čená zejména seniorům.

Web: http://www.dtest.cz/

Dozvíte se, jak postupovat při 
reklamaci a vrácení zboží, co dě-
lat s  nebezpečným výrobkem, 
jak odstoupit od smlouvy uza-
vřené na předváděcích akcích či 
přes internet, jaká práva máte, 
když si vezmete spotřebitelský 
úvěr a mnoho dalšího. Spotřebi-
telská poradna časopisu dTest je 
tu pro vás.

Jana Fialová,  
Občanské sdružení spotřebitelů TEST

SPOTŘEBITELSKÁ  
PORADNA (1)
neuspěli jste s reklamací zboží? chcete odstoupit od nevý-
hodné smlouvy? Přišlo vám podezřelé vyúčtování za telefon? 
nebo si jen nejste jisti, jaká práva jako spotřebitel máte?

sPoTřebiTeLsKé DoTaZY

Je prodejce povinen vysta-
vit mi k výrobku záruční list? 

Nejprve je nutné zdůraznit, 
že záruční list není doklad, který 
musíte předložit, chcete-li rekla-
movat výrobek v době zákonné 
záruky. Prodejce je navíc povinen 
vystavit spotřebiteli záruční list 
pouze na jeho žádost, umožňuje-
li to navíc povaha věci, může jako 
záruční list sloužit pouhý doklad 
o koupi, který obsahuje zákonem 
stanovené údaje. Odmítne-li pro-
dejce vystavit záruční list a pouhý 
doklad je nedostačující, dopouští 
se správního deliktu. Mezi povin-
né náležitosti záručního listu pat-
ří: jméno a příjmení, název nebo 
obchodní firmu prodávajícího, 
jeho identifikační číslo, sídlo, jde-
li o právnickou osobu, nebo byd-
liště, jde-li o fyzickou osobu. 

Je-li to potřebné, prodávající 
v  záručním listě srozumitelným 
způsobem vysvětlí obsah posky-
tované záruky, uvede její rozsah, 
podmínky, dobu platnosti a způ-
sob, jakým je možno uplatnit 
nároky z ní plynoucí. V záručním 
listu prodávající zároveň uvede, 
že poskytnutím záruky nejsou 
dotčena práva kupujícího, která 
se ke koupi věci váží. Nesplněním 
povinností týkajících se vydání 
záručního listu není platnost zá-
ruky dotčena.

V  záručním listě prodávající 
navíc může poskytnout záruku 
nad rámec zákonného standar-
du. Tato záruka je již jen smluvní, 
a proto je zcela na něm jak stanoví 
její rozsah a podmínky, nemusí se 
dokonce ani vztahovat na celou 
věc, ale např. jen na některé sou-
částky. Pokud tato záruka „navíc“ 
nemyslí na všechny možné situ-
ace, které mohou nastat, použijí 
se analogicky ustanovení zákona 
týkající se záruky zákonné. Spor-
ná ustanovení je třeba vykládat 
ve prospěch spotřebitele.

Zdroj: Občanské sdružení spotřebi-
telů TEST, www.dtest.cz/spotrebitel-

ska-poradna/ 
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Jak jste se dostal k houbám?
Studoval jsem průmyslovou che-

mii, oblasti dřevokazných hub jsem 
se věnoval v  akademii věd. Celý ži-
vot se zabývám chemií a mykologií.

Zabýváte se dosud přednostně 
dřevokaznými houbami?

Ano, jsem ve Středočeském kraji 
zapsán jako soudní znalec v oblasti 
dřevokazných hub, plísní a hmyzu.

Dají se v Praze sbírat houby?
Dají. Roste tu dva až tři tisíce dru-

hů hub, jen na Petříně se dá najít na 
700 druhů. 

Kam tady, poblíž Libuše a Písnice, 
chodíte na houby?

Kousíček od domu − bydlím v Za-
hrádecké ulici. Sejdu dolů k  vodní 
nádrži, tam je řídký les, který má 
charakter lesoparku. Celý rok se tam 
dá najít poměrně dost druhů − či-
růvky, holubinky, penízovka same-
tonohá, ta roste až do zámrazu, pak 
hnědé hřiby, bedly, klouzky. Najdete 
tu tak na 50 druhů hub.

A kam chodíte za zajímavými 
druhy?

Ty, které jsem jmenoval, pro mne 
nejsou moc zajímavé. Sám jsem 
specialista na vápenité podklady – 
oblast Českého krasu a  Belanských 
Tater. Tam se dá najít třeba i  hvěz-
dovka Pouzarova, endemit, který se 
vyskytuje jenom na několika mís-
tech na světě. Roste v  Řeporyjích 
a chodí se tam na ni dívat lidé z ce-
lého světa.

Co tu v nejbližším okolí roste 
vzácného?

Zajímavý je květnatec Archerův 
– v  průhonickém areálu. Dostal se 
sem z Tasmánie.

Zajdete někdy do chráněné Cho-
lupické bažantnice, která je zná-
má také mykologicky? 

Ano, roste tam ohnivec šarlatový, 
který tam objevil Dr. Fellner. 

rozHovor

ŽIVOT  
S HOUBAMI

↑  Jiří Baier přednáší 
v Klubu Senior na Libuši.

→  Podávaly se i pochoutky z hub

ing. Jiří baier, který žije v Pra-
ze-Libuši, je znalec a populari-
zátor hub, autor a spoluautor 
houbařských článků i atlasů. 
Mykologií se zabývá celý život 
i profesně. 

Všiml jste si, že by nastaly změny 
ve výskytu hub po vybudování 
silničního okruhu?

Nezměnilo se nic. Houby jsou 
odolné. Rostou třeba i  na dálnici 
v dělících pruzích.
A nějaké změny v souvislosti s vý-
stavbou v Libuši, Písnici a okolí 
zaznamenáváte?

Ne, houby vydrží na jedné lokali-
tě třeba několik set let. Náš život je 
krátký, abychom v tom ohledu něja-
ké změny zaznamenali.

Mnoho lidí se těšívá na hříbkové 
hody koncem léta. Můžete dopo-
ručit i jiný druh, který se hojně 
vyskytuje v jiném období a je po-
dobně použitelný v kuchyni?

Vedle hřibů klouzky a  holubinky. 
Rostou v  širokém rozmezí v  roce 
a  vyskytují se aspoň desetkrát více 
než hřibovité. Holubinek je na 150 
druhů, hřibů asi 80 druhů.

Říká se, že houby by se měly vy-
dloubávat ze země, a ne odře-
závat. Ale existuje i názor, že po 
odříznutí vyroste nová houba…

Není to pravda, jsou to pověry. 
Jako mykologové ale doporučujeme 
sbírat houby celé, se všemi znaky, 
nejlépe i se substrátem, abychom je 
mohli bezpečně určit. Musíme mít 
možnost houbu poznat, i když ji sní-
te. Určuje se mikroskopicky pomocí 
výtrusů, mikroznaků. Jinak je jed-
no, jestli houbu vydloubnete, nebo 
utrhnete. Myceliu to neublíží. Ale je 
lepší odejít, aniž by někdo poznal, že 

jste našli houbu, aby pak další davy 
hledajících lokalitu nezdevastovaly.

Prý, když jde Měsíc do úplňku, tak 
více rostou... Jaký je váš názor?

Je to pravda. Pořádáme dokonce 
podle toho výstavy. Zúčastňuji se 
jich už 60 let, takže vím, že to fungu-
je. Musí ovšem být dostatečná vlh-
kost. Zrovna teď při úplňku nerostly, 
protože bylo sucho.

Jak si vliv úplňku vysvětlujete?
Nijak. Beru ho jako fakt.

Kolega jezdí sbírat houby na Pí-
secko a tam se říká, že když za-
čnou růst hořčáci, tak přestávají 
růst další.

Je to pravda. Dělají to hořčáci 
a  syrovinky. Les jimi končí fruktifi-
kaci a čeká na další asi za tři neděle.

Nedávno se kolega dohadoval se 
známým, jehož strýc sbírá kuřát-
ka − prý jsou vynikající. Kolega 
ale vychází z knih, v nichž se píše, 

že jsou nejedlá. Kde je pravda?
Nebude mít strýce moc dlouho. 

Kuřátka obsahují látku silně dráždi-
vou pro zažívací ústrojí, může způ-
sobovat i rakovinu. 

Na jaký svůj houbařský „úlovek“ 
jste nejvíce pyšný?

Většinu hub, s  nimiž se setkám, 
sám nikdy nenajdu, protože mě po-
zvou členové České mykologické 
společnosti, abych něco určil nebo 
vyfotil. Letos nemám žádný ojedinělý 
nález. Spoléhám na přátele-houbaře. 
Před nedávnem pořádali broumovští 
velkou mezinárodní výstavu v Tepli-
cích nad Metují. Měli jsme tam kolem 
250 druhů hub a některé z nich třeba 
hosté z  Francie ještě nikdy nevidě-
li, například zajímavé druhy čirůvek 
nebo holubinek. Na jiné výstavě ná-
vštěvníci obdivovali zmiňovaný květ-
natec Archerův, který jako druh pře-
šel z Tasmánie do Francie, odtamtud 
se pomocí much dostal dále. Jeho se-
verní hranice rozšíření leží v Orlických 
horách a Krkonoších. 



téma

U nás | 1O/2O12 | 13

LiBUŠSKé virtUÁLnÍ KniHKUPeCtvÍ (77)

LIBUŠSKÉ ZDROJE MI PROZATÍM VYSCHLY 
...tak jsem tentokrát vybral aktuální bestsellery. A  protože to libušské 
končilo fantasy příběhem, tohleto fantasy příběhem začne. Jenom ma-
lou poznámku. Téměř všechny knihy, které vám tu nabízím, lze ve dru-
hém desetiletí 21. století koupit i  v  elektronické formě. Já nejsem žád-
ný „ajťák“, jsem knihovník starého typu, ale do knihovny jsem několik 
čtecích zařízení pořídil. Jsou malá, elegantní, na jedno se vejdou řádo-
vě stovky titulů. A hlavně – přes vstupní investici do čteček se náklady 
(zejm. knihovníkovi) časem vrátí – elektronické médium s  konkrétním 
titulem je obvykle o  dobrou stovku levnější než identický titul v  knižní 
formě… Snad jen, že si před spaním do postele (nemám-li jiný program) 
raději než malé elegantní čtecí zařízení vezmu knihu. Tedy alespoň já 
a ještě dnes… 

Ransom Riggs:
sirotčinec slečny Peregrino-
vé pro podivné děti
ISBN: 978-80-7462-019-5

Knihu provází melancholická 
a  truchlivá atmosféra. Někdy se 
přikloní spíše k  dětskému dobro-
družství, jindy jsou myšlenky do-
spívajícího chlapce možná až nad-
míru dospělé, čas od času člověka 
zamrazí. Co nesvede toulka torzem 
sedmdesát let rozbořeného domu, 
dokonají všudypřítomné dobové 
fotografie a  zdobná úprava každé 
stránky, a tak kniha vyzařuje přímo 
magickou sílu. Obálka s  děvčetem 
se leskne, a to propůjčuje dívce na 
snímku podivně nadčasové a záro-
veň strašidelné kouzlo. Od první 
stránky jsme vtaženi do tajemné-
ho a nevšedního příběhu. Jakubův 
děda je celý život pronásledován 
obavami z  tajemných duchů, ale 
takové báchorky už mu jeho šest-
náctiletý vnuk nevěří, a  tak se ra-
ději stará o  své věci. Pak ale dědu 
najde zavražděného a  s  hrůzou 
se dívá na místo činu. Staré noční 
můry ožívají a Jakub málem přijde 
o  rozum… Autentičnost příběhu 
podtrhují použité retrofotografie 
a dobře napsaný příběh se čtenáři 
dostane rychle pod kůži... 

Takže pro tentokrát říkám dost 
už fantasy a přejdeme k nejúspěš-
nější britské humoristické knize 
loňského roku.

Dawn Frenchová:
Tak trochu úžasní
ISBN: 978-80-257-0669-5
Autorka příběhu je komediální 

herečka a  spoluautorka televizní 
show, ve které si na paškál vzala kde 
koho, třeba Madonnu nebo dívčí ka-
pelu Spice Girls. Jako spisovatelka se 

nebojí ve svém humoru zajít dál, než 
je v  literatuře zvykem. Své postavy 
nechává mluvit autentickým, neuče-
saným slovníkem a  mnoho čtenářů 
se v  tom může najít a  vzpomenout 
si na roky dospívání a  prvního pu-
bescentního odporu. Možná právě 
proto se kniha stala nejprodávanější 
humoristickou knihou ve Velké Britá-
nii za rok 2011. Knihu tvoří deníkové 
záznamy tří členů na pohled normál-
ní rodinky: vzpurné dcery, dekadent-
ního syna a zoufalé matky − dětské 
psycholožky. Dora, sedmnáctiletá 
slečna, vidí svou rodinu jako výplod 
samotného Satana a je v opozici vůči 
všemu, co má s  rodinou něco spo-
lečného. Její bratr Oscar (ve skuteč-
nosti Peter) rodinu považuje za brz-
du vlastní osobnosti. Svůj vzor našel 
v Oscaru Wildovi, včetně stylu oblé-
kání a  sexuální orientace. A  matka 
Mo postupně přechází do „zralého 
věku“ a tuto proměnu sleduje s vel-
kou nelibostí. Jako dětská psycho-
ložka se snaží pro chování svých dětí 
najít odborné vysvětlení, ale postup-
ně jí dochází, že jejich výchovu pros-
tě nezvládá…

Zkusme s  hrdiny doporučených 
knih zapomenout na svá traumata. 
K tomu nám pomáhej dobrá kniha!

Jiří Brixi

SUDOKU
1 9 5

9

4 3 7

7 6

6 3 1 4

1 2

7 6 3 1 4

6

1 2

Sudoku střední obtížnosti připravil Martin Zikeš

Kdy jste našel něco opravdu vzác-
ného z mykologického hlediska?

Za posledních 10 let samé běžné 
věci, nic zajímavého ani mezi byto-
vými houbami. 

Bytové houby…?
Napadají celulózové materiály 

v bytech. 

Snědl jste někdy špatnou nebo 
jedovatou houbu?

Pestřec – omylem. Kuchařka nám 
ho rozemlela do karbanátků. Způso-
bili jsme si otravu, která spočívá v roz-
házení krevního tlaku. Ale bylo to 
v mládí, bylo nám kolem 25 let, přežili 
jsme to i bez výplachu žaludku.

Pestřec? Ten nám roste na zahra-
dě. Měla jsem za to, že se dá pou-
žívat jako koření. Taková kulatá 
hnědá houba… 

Ano, vypadá jako brambora, 
uvnitř je černý. V určitém stadiu vý-
voje má úžasné aroma, dá se použít 
v menším množství, ale nesmí se to 
přehnat.

Co to je – menší množství?
Asi polovina plodnice do hrnce 

polévky.

Traduje se také leccos o léčivosti 
různých hub.

Tím se zaobírám už zhruba 35 
až 40 let. Dáváme teď dohromady 
publikaci o  léčivosti hub. Například 
lesklokorka lesklá pomáhá při rako-
vině jater.

Jaký je váš nejoblíbenější houbo-
vý recept? 

Houbové škvarky – z  chorošovi-
tých hub, z  holubinek, mlynářek. 
Dávali jsme je jako škvarky nebo 
řízečky i  návštěvníkům na výstavě 
a nikdo nelitoval.

Jak se houbové škvarky dělají?
Musíte mít dobré sádlo. Houby 

opucujete, nakrájíte na kostičky 
a na sádle smažíte. Scvrknou se jako 
škvarek. Jsou chutné jak husí škva-
rek. 

Mohou zdejší lidé využít vaše 
houbařské znalosti?

Libušští důchodci jezdí do oblasti 
Jívky a Vernéřovic, kde jsou i vynika-
jící houbové lokality. Mohli bychom 
tam někdy vyrazit společně a  za-
houbařit si. A když budou potřebo-
vat určit houbu, najdou mě doma 
nebo na telefonu: 602 495 869. 

Připravila Hana Kolářová
Spolupráce Matěj Kadlec, Jana Leichtero-

vá a Martin Zikeš
Foto: Zdena Prchlíková
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oMLuVa Za 
nePřisTaVené 

KonTeJneRY
Úřad městská části se 

omlouvá občanům za vznik-
lé potíže kvůli nepřistavení 

kontejnerů v termínu  
7.–9. září v ulicích Na Mo-
čále, Výletní, Na konečné 

a v ulici Betáňská. Kontejne-
ry nebyly přistaveny z tech-
nických důvodů. Náhradní 

termín přistavení byl násle-
dující víkend. Děkujeme za 

pochopení.

Petr ŠIMŮNEK
kandidát KSČM do Senátu

Hlavní priority:
Dostupné bydlení
Bezpečné ulice

pro všechny
Lepší podmínky

pro mladé lidi
Omezit pravomoci

exekutorů

SIMUNEK_110x100_Sestava 1  16.8.12  19:45  Stránka 1

VÝTVARNÁ A KOŠÍKÁŘSKÁ DÍLNA / Cuřínova 591
www.kurzypletenikosiku.webnode.cz / rezervace: pletenikosiku@email.cz

SO 13. 10. Pletení košíků z pedigu 6 hod. 10−16 hod.
ČT 18. 10. Pletení košíků z pedigu 4 hod. 17−21 hod.
ČT 1. 11. Výroba šperků z korálků 3 hod. 17.30−20.30 

SO 3. 11. Pletení z pedigu 6 hod. 10−16 hod.

V Jesenici Ve sLané MořsKé VoDě!
cena kurzu 2800 Kč, sleva 15 % na druhé dítě, věrnostní sleva 5 %!!!

Přijímání přihlášek a informace na: recepce 743 143 806, 775 606 896, 739 353 161,  
iv.hladikova@seznam.cz, www.vodnideti.cz

→  kurzy plavání kojenců, batolat, předškoláků, školáků do 11 let věku s hlídáním dětí zdarma
→  plavecká škola dětí bez rodičů od 4 let věku
→  aquabelink, šnorchlování a ploutvové plavání 

→  plavání pro školky a školy 
→  cvičení Bolavá záda a Aqua-fit pro ženy s hlídáním dětí zdarma

→  Step, Swing, Street dance, taneční školička pro nejmenší, hudební projekt Divočiny, Joga
→  pronájem tělocvičny, herny, bazénů, narozeninové párty

 i n z e r c e

ZVeMe Vás  
na PoseZonní 

sLeVY
www.emap-praha.cz

Písnice – K VRTILCE 317 – Praha 4,  
tel. 261 911 452 | mobil 721 414 810 

e-mail: obchod@emap-praha.cz

Otevírací doba: Po, Út, St 10–18,  
Čt 12–20, Pá 10–18, So 9–14          

od listopadu do února – zimní soboty zavřeno

i n z e r c e  

PŘÍMÝ VÝROBCE 
REKLAMY NA 

PRAZE 4

vosa
výroba a instalace reklamy

velkoplošný 
digitální tisk

řezná 
gra ka

potisk 
triček

webové 
stránky

tel.: 603 226 226, www.vvosareklama.cz

i n z e r c e  

i n z e r c e  i n z e r c e  

i n z e r c e  

radniCe

VÁNOČNÍ STROM
Vážení občané, obracíme se na vás 
s prosbou o pomoc při hledání stromů 
pro vánoční výzdobu naší městské 
části. 

Budete-li mít na zahradě jehličnan (smrk, 
borovici, jedli), který je vysazen na nevhod-
ném místě nebo se ho chce vzdát, kontaktujte 
nás na adresu ziv.prostredi@praha-libus.cz, 
tel. 244  021  425-7. Náklady spojené s  odvo-
zem a pokácením stromu zajistí úřad. Děku-
jeme za spolupráci. 

Odbor životního prostředí  
a dopravy ÚMČ Praha-Libuš
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i n z e r c e  

i n z e r c e  

ŠVÝCARSKÉ
ZKUŠENOSTI
DO SENÁTU!
Vážení spoluobčané,

dovoluji si Vás požádat o podporu své kandidatury do Senátu. 
Povoláním jsem právník. V roce 1979 jsem odešel z tehdejšího 
socialistického Československa do Švýcarska. V hlavním městě 
Bernu jsem vystudoval na místní Univerzitě Právnickou fakultu. 
Mimo jiné jsem v letech 1989 až 1992 jsem pracoval jako právník 
v generálním sekretariátu Ministerstva spravedlnosti a policie, 
později ve Spolkovém statistickém úřadu v Bernu. V současné 
době pracuji jako advokát a externě učím na Právnické fakultě 
UK. Žiji s rodinou v Praze.

Rád bych své životní a profesní zkušenosti použil ve prospěch 
naší vlasti v Senátu. Kromě starosti o svůj volební obvod bych 
se rád zasadil o to, aby i v naší zemi - stejně jako ve Švýcarsku, 
platilo, že být slušný se nejen vyplatí, ale že je to i normální.

Jan Horník, lídr kandidátky, STAN

Dr. iur. et JUDr. Jaroslav Vondráček, Ph.D.
Váš kandidát do Senátu, volební č. 6

TOP_Vondracek_a5.indd   1 14.9.12   14:38
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Městská část Praha-Libuš pořá-
dá pro seniory přednášku na téma: 
Zdravý životní styl v  senior-
ském věku. 

Přednáška se uskuteční 20. lis-
topadu 2012 od 14.00 do 15.30 
hodin v  Klubu senior, K  Lukám 
664/1, Praha 4 – Libuš.

buďte v  kondici v  každém 
věku – poradíme vám, jak na to.

90minutové setkání s  odborníky 
na zdravý životní styl v seniorském 
věku z projektu Senior Help se kro-

mě přednášky zaměří na praktické 
rady a odpovědi na vaše dotazy. 

Společně probereme stravování 
a  pitný režim v  seniorském věku, 
zmíníme specifika a   stravování při 
různých chorobách. Aktivitou, na 
kterou bychom neměli nikdy zapo-
mínat, ale naopak bychom ji měli 
co nejdéle provozovat, je zdravý 
a přiměřený pohyb. Proto se zamě-
říme na výběr pro vás nejvhodnější 
pohybové aktivity. Součástí před-
nášky bude i  ochutnávka zdravého 

pokrmu, u  kterého vás překvapí, 
jak snadné ho bylo připravit, že ne-
stál téměř nic a zcela překvapivě je 
i  chutný. Přijďte se přesvědčit, že 
zdravý životní styl nemusí být nutně 
finančně a časově náročný. Důležité 
je začít s  drobnými změnami. Vaše 
tělo i mysl vám poděkují.

Iveta Piškulová, Senior Help
Eva Cochová, odbor správní a školství 

ÚMČ Praha-Libuš

PozvÁnKa na PŘednÁŠKU Pro vŠeCHnY SeniorY mČ PraHa-LiBUŠ

BUĎTE V KONDICI V KAŽDÉM VĚKU
Zveme všechny seniory 
z městské části Praha – Li-
buš a Písnice na program 
připravený na říjen a začá-
tek listopadu 2012. Ti, kdo 
mají zájem, nechť přijdou, 
rádi je přijmeme mezi nás.

PRogRaM KLubu
2. 10. | Pro velký zájem o vy-
brané veselé čtení mu budeme 
věnovat odpolední hodinku. 
Výběr provede pí. Holá.
9. 10. | O  podzimu na za-
hrádce – co udělat, jak květenu 
uchovat, hnojení a  jiné − nám 
bude povídat pan Ing. Lehovec, 
odborník na slovo vzatý. Bude 
také odpovídat na dotazy.
16. 10. | Cvičení s  písničkou, 
milé popovídání atd. Do klubu 
přijde členka našeho klubu pí. 
prof. Jana Kaněrová. Pravidelné, 
vždy úspěšné cvičení pro zdraví.
23. 10. | Volná zábava při 
kávě a čaji s novou tematikou – 
co je nového na internetu (zdra-
ví, poučení, pro zasmání atd.).
30. 10. | Toto odpoledne je 
vyhrazeno pro pana Tomáše 
Grulicha, předsedu stálé komi-
se Senátu pro Čechy žijící v za-
hraničí. Seznámí nás s  historií 
vystěhovalectví, vztahu české 
společnosti k  Čechům v  cizině, 
se současnými českými minori-
tami v  zahraničí. Součástí pro-
gramu bude promítání. 
6. 11. | Volná zábava − pravi-
delné popovídání seniorů mezi 
sebou.
13. 11. | Jednou za 6 týdnů 
bude klubové úterý zasvěceno 
kultuře, tentokrát (po třech le-
tech opět) návštěvě Branické-
ho divadla. Zatím objednáme 
30 lístků a  uvidíme, jaký bude 
ohlas.

KniHoVna
Zdejší knihovna je stále k dis-

pozici a  my se těšíme, že naši 
senioři i ostatní milovníci četby 
z naší městské části nás navště-
vují, a to i s dětmi, a tak činí naši 
knihovnu nepostradatelnou.

Je otevřena pravidelně každé 
úterý bez přestávek od 14.00 do 
18.00 hodin.

Těšíme se na vás!

Za výbor Klubu Senior  
Zdena Prchlíková

KLUB  
SENIOR

Regensburg – Domažlice
12.–14. října: Historie, turistika jen 

pro zdatnější, ostatní dojedou au-
tobusem na místo, kam se po dvou 
hodinách dojde. Podrobný program 
doladíme s panem Vrňatou, který má 
tato místa dost dobře prošlá. Chceme 
vidět více. Jedeme již po třetí a příš-
tí rok opět trasu do Německa a zpět 
změníme. Jsou ještě volná místa.

Jizerky – to je již tradice
29. října − 5. listopadu: Na krásný 

odpočinek v  dobrém kolektivu sr-

PODZIMNÍ VÝLETY
Pro všechny seniory – občany Libuše a Písnice 
− plánujeme na podzim 2012 následující výle-
ty, na které je možné se ještě přihlásit.

dečně zveme. 
Potřebujeme 
13  účastníků, 
aby autobus 
dojel přímo 
pro nás a  zpět 
do Písnice. Za-
tím se přihlá-
silo 7 osob. Máte-li zájem, zavolejte 
na tel. č. 261 912 404 pí. Urbanovou, 
nebo pí. Prchlíkovou 608 511 980.

Jívka − závěr našich výletů 
9.−11. listopadu: Na vánoční ná-

kup do Polska, připravujeme též ve-
černí posezení, něco z  historie. Au-
tobus již na vás čeká.

Zdena Prchlíková

Dne 11. 10. 2012 od 17.00 (v Zš Meteorologická) se koná další schůze žákovského zastupitel-
stva. Protože bychom chtěli poznat nové lidi, nebojte se a přijďte!

→ V zastupitelstvu přivítáme každého, komu je více než deset let a  je žákem/studentem v městské části 
Praha–Libuš nebo zde bydlí.

→ Žákovské zastupitelstvo bylo založeno před pěti lety jako poradní orgán městské části a nyní organizuje 
různé akce v MČ (cyklojízda, karneval).

→ Myslíme si, že práce s námi vás může obohatit o nové zážitky a zkušenosti.
→ Zatím největším úspěchem bylo vytipování dopravně nebezpečných míst v obci a docílení jejich úpravy.
→ Spolupracujeme i s jinými studentskými zastupitelstvy a práce nás baví.
→ A proto bychom byli rádi za každého nového člena odhodlaného něco navrhnout a třeba i změnit.

TěšíMe se na Vás, uRČiTě se PřiJĎTe aLesPoŇ PoDíVaT!

Ozvěte se nám na: info@zz-praha-libus.cz
Informace o nás najdete na: www.zz-praha-libus.cz

Žákovské zastupitelstvo Praha-Libuš

ŽÁKOVSKÉ ZASTUPITELSTVO  
CHCE ROZŠÍŘIT SVÉ ŘADY



zveme

U nás | 1O/2O12 | 17

VýTVaRné DíLnY
Pestrý koktejl výtvarných 
technik. originální práce s ne-
všedními materiály. setkání 
s různými styly a slohy.

Činnost je zaměřena na textil-
ní tvorbu, výrobu loutek, batiky 
a šperků. Seznámíme se s nejrůzněj-
šími technikami malby, ale i kresby 
– vše dle chuti a  počtu zúčastně-
ných. Na jednotlivých lekcích spo-
lečně odkryjeme svůj vlastní tvořivý 
potenciál, objevíme skrytou inspira-
ci, která dříme v každém z nás!

Výtvarné vzdělávání směruje kaž-
dého z nás nejen k rozšiřování si cel-
kového kulturního přehledu, ale též 
k  poznání cesty do vlastního nitra, 
zážitku z vlastního sebepoznání.

Na hodinách používám prvky zá-
žitkové pedagogiky a arteterapie.

TVoříneK
Každý může tvořit − je třeba 
jen začít, nejsou potřebné žád-
né předchozí znalosti, zkuše-
nosti ani nadání.

Výuka oboru Tvořínek − to je tvo-
ření s  radostí, zaměřené na tvůrčí 
techniky uměleckořemeslných do-
vedností, modelování, prostorové 
tvorby, malování i jednoduché kera-
miky již od nejútlejšího věku! 

Tvoření hrou – to je poznávání 
světa dětské fantazie podpořeného 
prvky zážitkové pedagogiky, zamě-
řené na vzájemné porozumění a ko-
munikaci s druhými dětmi.

Ve skupině pracuji s  rozumným 
počtem dětí, a  tak mohu nabídnout 
nejen dětskou společnost, ale také in-
dividuální přístup ke každému z nich.

Lektorka Kateřina Koudelková,  
732 807 097

sPoRToVní HRY
Sportovní hry v  Klubu Junior 

kombinují tréninková cvičení, zdo-
konalení v  technice daného sportu 
se zápasy, ve kterých tyto nabyté 
dovednosti využijete. V  současné 
době jde zejména o  florbal, bas-
ketbal, sálový fotbal a  vybíje-
nou, příp. odbíjenou − záleží na 
tom, co hrajete rádi i vy. Na našich 
trénincích se naučíte spolupracovat 
s  ostatními, respektovat je a  záro-
veň v sobě rozvíjet své vlastní indi-
viduální schopnosti. Kromě toho si 
zde najdete nové kamarády a spor-
tování s nimi si tak opravdu užít!

„Pokud tě sport baví a nechceš trá-
vit celé dny zavřený doma či ve škole, 
pak jsi to právě ty, koho hledáme do 
týmu. Neváhej a přidej se k nám!“

Trenér Lukáš Aldorf, 728 119 764

KLUB JUNIOR
Klub Junior zahájil již 13. rok své pestré nabídky aktivit! Více na: 
www.klubjunior.cz. Mezi mnoha kroužky, kurzy a obory jsme 
pro vás letošní rok připravili zajímavou náplň Výtvarných dílen. 
chcete si vyrobit vlastní šperk? Dát novou tvář šatníku nebo vy-
tvořit originální doplněk? Jsme tu pro vás!

KuRZ eFeKTiVníHo 
RoDiČoVsTVí

Poslední možnost přihlášení do 
kurzu respektující výchovy: 
efektivní rodičovství aneb Když 
chcete vědět, jak dopřát sobě i  dí-
těti více svobody, rodinné pohody 
a  štěstí. Termíny tří celodenních 
seminářů jsou: so 20. 10., 10. 11. 
a 24. 11. vždy od 10 do 17 hod. 
Cena 1 600 Kč za osobu a kurz, sleva 
pro páry! Více informací naleznete 
v MC a na našem webu. 

Z PRogRaMu
9. 10. | ÚT | Quilling – nové in-
spirace.
10. 10. | ST | bylinky a  přírod-
ní medicína jako prevence a lék 
– beseda s Petrou Janečkovou.
11. 10. | ČT | Zvířátka z  kašta-
nů, obrázky z listů (koláže). 
16. 10. | ÚT | Tvoříme z přírod-
ních materiálů.
18. 10. | ČT | Zdravé vaření 
100 x jinak aneb co bude dnes 
k  obědu – seminář s  vařením 
a ochutnávkou.
21. 11. | NE | 14−17 hod. | Pirát-
ská party pro malé i velké – pod-
zimní karnevalová slavnost v  pirát-
ském duchu. Na děti čeká dobrodruž-
ná cesta za pokladem, plnění úkolů 
s odměnou a tombola. Vstupné 75 Kč 
dítě, 50 Kč dospělý, rodinné vstupné 
(2 + 2) 200 Kč. Předběžné přihlášky 
s uvedením počtu dětí, prosím, zasí-
lejte na kuratkomc@seznam.cz.
23. 10. | ÚT | Quilling – další pa-
pírové kořeníčko.

25. 10. | ČT | společný papírový 
strom z listů – barevné listy vítány.
29. 10. | PO | 17−19 | Žij zdra-
vě – s  dětmi proti nadváze 
a obezitě – dětská nadváha a obe-
zita jsou v současnosti nejrizikověj-
ší neinfekční onemocnění mladé 
populace, přijďte se dozvědět více 
o  prevenci a  řešení. Jaké stravova-
cí potřeby mají děti předškolního 
a  mladšího školního věku? Jaké je 
stravování dětí doma a ve školách? 
Srdečně zveme na debatu s odbor-
níky. Jedinečné setkání s  MUDr. 
Zlatko Marinovem, předním od-
borníkem na téma dětské obezity 
a nadváhy, a MUDr. Hanou Cabrno-
chovou, předsedkyní Odborné spo-
lečnosti praktických dětských léka-
řů ČLS JEP. Drobné občerstvení pro 
účastníky zajištěno. Vstup zdar-
ma! Z  důvodu dobré organizace 
celé akce děkujeme zájemcům za 
případně předchozí oznámení vaší 
účasti na kuratkomc@seznam.cz.
30. 10. | ÚT | Vyrábíme lampi-
ony aneb Lampionový průvod se 
blíží − 9. listopad 2012.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Kompletní nabídku programů, 
služeb a aktivit naleznete na adre-
se www.kuratko.mistecko.cz. 
Případné změny a detaily k vybra-
ným  programům naleznete taktéž 
na webu MC či na nástěnce v cent-
ru Kuřátko.

Za MC Kuřátko Kateřina Tomešová

MATEŘSKÉ CENTRUM  
KUŘÁTKO

aDResa: Klub Junior, Na Okruhu 1/395, Praha 4 – Libuš
Web: www.kuratko.mistecko.cz
KonTaKT: kuratkomc@seznam.cz, tel. 777 001 719
oTeVíRací Doba: pondělí až čtvrtek 9.30−12.00
Montessori herna: čtvrtek 10−12 hod.
ZáKLaDní PRogRaM vč. doprovodných doplňkových služeb (např. stálá 
burza, knihovnička pro rodiče): PO – hudební rytmika, ÚT a ČT − výtvarná 
dílnička, ST − sportování pro nejmenší
PobYTné a systém předplatného: Jednorázové 50 Kč za rodinu a do-
poledne (včetně programu), permanentka 10 vstupů − 400 Kč. Montes-
sori herna: jednorázové 100 Kč/rodinu, předplatné 10 vstupů za 600 Kč.

KLub RoZHLeDna
Jsme volnočasový klub pro 

děti a mládež ve věku 6–15 let. 
Můžeš s  námi trávit svůj volný 

čas, během klubu můžeš kdykoliv 
přijít nebo odejít. Součástí klubu je 
stolní fotbálek, ping-pongový stůl, 
spousta společenských her, internet 
a mnoho dalšího.

KDe nás naJDeTe:
Smolkova 565, vstup společný se sou-
kr. SOU obchodu a služeb, Praha 12
Kontaktní informace: info@lache-
chave.cz, +420 723 293 601
Webová stránka: www.lache-chave.cz

Za návštěvu klubu se nic neplatí, 
nemusíš říkat ani svoje jméno, pro 
oslovování můžeš zvolit přezdívku. 
Klub je otevřen v  pondělí, středu 

a čtvrtek vždy od 14.00 do 18.00 ho-
din. Na základě domluvy je možnost 
vytvořit si svůj osobní plán, například 
ohledně pomoci se školou, s  pro-
blémy ve vztazích aj. Pro doučování 
máme vyhrazeny dny v úterý a pátek.

PRogRaM nZDM 
RoZHLeDna na Měsíc 
říJen:
4. 10. | ping-pongový turnaj
11. 10. | výroba dárkových tašek
18. 10. | návštěva armádního mu-
zea Žižkov (nutná přihláška)
25. 10. | promítání filmu

Změna programu vyhrazena.
Těšíme se na vás!

Renáta Chrenová

LAČHE ČHAVE

Modelářský 
kroužek Kří-
žem-Krážem 
pořádá 20. říj-

na pod záštitou městské části 
Praha-Libuš modelářskou sou-
těž Písnice Model open 2012.

Soutěž se koná na adrese: 

Klub Junior, Na Okruhu 395/1, 
sídliště Písnice. Propozice a další 
podrobnosti najdete na: www.mo-
delari.eu.

Zdroj: www.modelari.eu

PÍSNICE MODEL OPEN 2O12
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Akční nabídka platí do 31. 12. 2012 nebo do odvolání. Foto je pouze ilustrační. Kombinovaná spotřeba: 4,2–6,4 l/100 km; emise CO2: 109–149 g/km.

FOCUS CHAMPIONS EDITION
• praktická verze kombi bez příplatku! • klimatizace
• rádio s CD/MP3 přehrávačem a vstupem USB • 6 airbagů a ESP
• el. přední okna, dálkové centrální zamykání • palubní počítač

Přestup snů: z krátké verze do kombi.
FORD FOCUS KOMBI CHAMPIONS EDITION za 329 990 Kč.   

Focus 210x148_T3_uefa_fin.indd   1 29.08.12   12:37

www.fordamb.cz

Výkup protiúčtem

Easy-One_A5.indd   1 06.09.12   15:54
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 MODERNIZACE
 VÝMĚNY VÝTAHŮ
 SERVIS

VŠECH VÝTAHOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 výhodná poloha fi rmy vzhledem k vaší lokalitě

 specializace na výměny výtahů v panelových domech

 rychlý nástup na opravy

 vyprošťovací služba non-stop

 servisní práce i o víkendech a svátcích

HLAVNÍ PROVOZOVNA:

Jalodvorská 831, Praha 4

INFO:

tel. 241 724 600

fax. 241 724 599

GSM: 774 00 11 22

e-mail: cvytahy@cvytahy.cz

www.cvytahy.cz


